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Guieiro
Ser contrario ao antisemitismo é unha obriga de humanidade.
E tamén o é loitar contra o racismo. Así mesmo, denunciar e combater a discriminación e a invisibilidade da muller é un deber que
hoxe en día está gañando conciencia de imperativo moral universal.
Agora ben, só os xudeus deben combater o antisemitismo? Só
os negros deben enfrontarse co racismo? Só as mulleres deben
cuestionar e contrariar a toda forma de violencia e ostracismo que
se practica contra elas? É evidente que non.
Se desactivar o antisemitismo é unha obriga de todas culturas,
se a loita contra o racismo afecta a todas as razas, tamén a derrota
e a superación desas lesivas inercias machistas e desas explícitas
exclusións contra as mulleres afecta e inclúe a toda a sociedade
–nenos e nenas, mozos e mozas, vellos e vellas, varóns e mulleres–
por moita tradición que eses prexuízos parezan ter. Non é só un
problema dunha parte da sociedade, senón de toda ela.
Nos últimos tempos está emerxendo un fenómeno sorprendente. Estes prexuízos sexistas, que dividen a homes e mulleres,
e proxectan sobre eles estereotipos que non respectan a súa valía
individual, están sendo novamente reproducidos, de xeito ben triste e paradoxal, por aqueles colectivos que pensan e sosteñen que
das mulleres só poden falar as mulleres.
Incrible, pero certo. Como se unha investigación documentada
sobre o holocausto non puidese ser firmada por un xermano. Ou
como se unha tese de doutoramento sobre o apartheid non puidese
ser feita por un branco. Como se fose o sexo do relator –e non as
horas de estudo e as súas publicacións– o que lle dá autoridade
para pronunciarse sobre unha cuestión.
Cáese, xa que logo, nunha penosa inconsecuencia: o machismo
contra o que se loita tórnase nestes colectivos prexuízo sexista inverso que proscribe e prexulga o valor do que un vai dicir en función
de se é home ou muller, consagrando, así, novamente, o mesmo tipo
de discriminación estrutural que se pretendía denunciar e superar.
Encrucillada evitou tal falacia na realización do seu último Foro
dedicado á cuestión dos ministerios ordenados en relación co acceso da muller a eles. Invitamos, pois, a xente competente que tiña
algo que dicir sobre o asunto.
Encrucillada 210, novembro-decembro 2018
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María Pilar Wirtz Molezún, Jesús Martínez Gordo e Fernando
Rivas Rebaque expuxeron, no salón de actos do Hospital de San
Roque, os seus correspondentes relatorios, logo dunha presentación xeral de Marisa Vidal Collazo. Os lectores deste número poderán atopar aquí as ricas, suxestivas e documentadas reflexións ao
respecto de todos eles.
O Foro rematou cunha «Danza da sabedoría» interpretada polo
Ballet Druída, dirixido por Mercedes Suárez, sobre un texto de
Carme Soto. As bailarinas foron Julia Méndez e Paula Ripoll. Publicamos o texto de Carme Soto.
Como achega publicamos tamén un texto de Fernando Vidal
sobre o discernimento financeiro a propósito do documento Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones. Consideracións para un discernimento ético sobre algúns aspectos do actual sistema económico
e financeiro, elaborado pola Congregación para a Doutrina da Fe
en colaboración co Dicasterio para o Desenvolvemento Humano
Integral. A isto sumámoslle unha importante Carta do papa Francisco sobre a pederastia. Ademais dámos tamén ao prelo un texto
firmado por Francisco Martínez Sánchez louvando merecidamente
os noventa anos do crego Uxío García Amor.
Algunhas recensións, a Crónica de Igrexa –sempre ben documentada e atenta ao esencial– así coma os debuxos de Soedade
Pite completan un número co que finalizamos un ano máis de
traballo compartido.
Pedro Castelao
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Mulleres no altar?
Marisa Vidal Collazo

Bo día, benvidas todas e todos a este novo Foro Encrucillada,
o número XXXIII, un número moi significativo, disque a idade
da plenitude vital. O título deste ano é ben suxestivo: Mulleres
no altar?
Esa é unha pregunta que flota no ambiente eclesial cada vez
con máis sonoridade porque as mulleres hai tempo que estamos
facendo oír a nosa voz. O último 8 de marzo marcou un antes e un
despois na presenza do feminismo na nosa sociedade. A ausencia
das mulleres nos lugares de presidencia do culto e nos órganos
de decisión da Igrexa está a xerar unha pregunta necesaria e que
mesmo hai quen considera molesta: porque non?
E parece que as cousas van cambiando. En 2016, o Papa Francisco acolleu a petición dunha das participantes na reunión trienal
da Unión das Superioras Xerais (UISG) sobre o diaconado feminino e creou unha comisión conxunta entre homes e mulleres,
presidida por Mons. Ladaria, coa tarefa de estudar a posibilidade
de que as mulleres poidan acceder ao Ministerio do diaconado.
Ao mesmo tempo, non vivimos alleas aos comentarios, moitas
veces ferintes e faltos da máis mínima caridade cristiá, que a cuestión da ordenación das mulleres suscita, e que podemos atopar
tanto nas redes sociais como en declaracións de certas desfasadas
autoridades eclesiásticas. Eu mesma, hai algo máis dun ano, escribía desta cuestión no blog do amigo Xosé Cuns un post titulado:
Muller na Igrexa: acaso Deus non quere a igualdade? Nel falaba do
medo que a cuestión da ordenación das mulleres está a suscitar na
Igrexa, un medo que repousa na ignorancia e nos prexuízos.
Encrucillada 210, novembro-decembro 2018
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Encrucillada non é unha revista feminista, aínda que si vive con
moita preocupación a discriminación e «inferiorización» da muller na
Igrexa. Proba diso son os moitos e diferentes artigos dedicados a esta
cuestión nas nosas revistas, unha monografía editada no ano 2000
Por unha Igrexa tamén feminina, de Engracia Vidal Estévez e o XIV
Foro Encrucillada, en 1999, que se titulou O desafío do feminismo á
Igrexa. 19 anos despois retomamos a cuestión da muller na Igrexa
na cuestión concreta da súa presenza no altar. Recollemos así esa
vontade papal de estudar a cuestión do diaconado feminino e querémolo facer con responsabilidade, con rigor histórico e fundamento
teolóxico. Queremos desterrar medos, deixando atrás ignorancias e
prexuízos, facendo reflexionar á sociedade e á Igrexa galegas sobre
a viabilidade real que tería o avance nun camiño que ata agora non
foi percorrido de forma pacífica e unánime por todo o corpo eclesial.
Como antecedente a este Foro, temos presente o Seminario sobre o diaconado feminino convocado pola Asociación de Teólogas
Españolas, en colaboración coa Asoc. de Teólogas Italianas e o
Instituto Superior de Pastoral en xuño de 2017, Seminario que se
abriu coa intervención do cardeal de Madrid, Mons. Carlos Osoro,
e a presidenta da ATE, Silvia Martínez Cano.
Para reflexionar sobre a cuestión das mulleres no altar podiamos
ter elixido moitos enfoques, todos eles válidos e lexítimos, pero
escollemos un moi concreto. Lanzámolo como unha pregunta porque queremos ver as fendas que se abren no discurso da teoloxía
(non tan monolítico como desde fóra puidese parecer) e buscar os
argumentos teolóxicos e históricos nos que se poida apoiar unha
nova maneira de entender o papel das mulleres na Igrexa en relación ao diaconado. Jesús Martínez Gordo irá un pouco máis alá e
mesmo se achegará ao presbiterado.
A algunhas compañeiras feministas resultoulles chocante, e así
nolo expresaron, que para tratar esta cuestión convidemos a dous
homes. A nosa pretensión é sacar o debate sobre as mulleres no
altar dos círculos feministas. Non pretendemos, a estas alturas,
que os homes dean medida ou permiso ao discurso das mulleres.
Temos tamén presente que o Foro non é un espazo para sentar
6
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cátedra sobre ningunha cuestión, senón para abrir debate, suscitar preguntas, aportar argumentos, e despois do 8M, da forza que
mostrou no estado a marea de mulleres que tomamos as rúas reivindicando a igualdade, toca á teoloxía e a historia da Igrexa, tradicionalmente dominada polos varóns, dar unha palabra que resulte
crible e axude a avanzar.
Cómpre a toda a Igrexa, homes e mulleres, recoñecerse nas
vindicacións feministas e, como nos dirá a nosa compañeira Pilar
Wirtz, atopar un novo lugar, novos xeitos, caer na conta da necesidade dese cambio que as mulleres feministas levamos tanto tempo
reclamando. A sociedade, e tamén a Igrexa, teñen moito que gañar
se descobren, recoñecen e adoptan como propios os retos do feminismo: a igualdade real e efectiva de todos os fillos e fillas de Deus.
Por iso abrimos este foro nesta mañá coa palabra experta e clarividente de Pilar Wirtz Molezún, monxa da Compañía de María, que
leva moitos anos dedicada á conxunción entre espiritualidade e
feminismo. Pilar tráenos as achegas do feminismo neste inicio de
século XXI e que retos presentan para a Igrexa.
A continuación teremos un pequeno descanso, para intercambiar saúdos e impresións arredor dun café, te ou zume que a cooperativa de Comercio Xusto Panxea nos vai brindar no claustro.
Panxea leva dende 1995 facendo chegar á cidadanía compostelá
o consumo responsable e o comercio xusto, apostando pola soberanía alimentaria e a acción social en Santiago de Compostela e
Galicia. Coa achega económica que fagades cando collades o voso
café estaredes contribuíndo a soster este proxecto.
Despois, ás 12:30 h, Jesús Martínez Gordo, teólogo e sacerdote
na diocese de Bilbao, debullará para nós as razóns teolóxicas cara o
acceso das mulleres ao presbiterado. Con el veremos as inconsistencias dese muro de negativas que algúns pretenden vender como verdades inamovibles. Vanse abrindo camiños e fai falla facernos conscientes do seu alcance e das perspectivas de futuro que nos ofrecen.
A partir das 4 da tarde retomaremos o Foro coa presentación, a
cargo do director da nosa revista, Pedro Castelao, da Monografía
Encrucillada 210, novembro-decembro 2018
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en dous volumes As Letras Galegas na Encrucillada, libro que editamos neste ano 2018 para celebrar os nosos 40 anos como revista
galega de pensamento cristián e que xa presentamos con grande
éxito na sede da Real Academia Galega.
Despois, ás 16:30 h, Fernando Rivas Rebaque, profesor de Historia Antiga da Igrexa na Universidade Pontificia Comillas e sacerdote en Xetafe, achegará os datos dos que agora dispoñemos na
investigación histórica sobre como era a realidade eclesial e que
papel real desempeñaban as mulleres na primeira Igrexa. A Igrexa
non foi sempre igual ao longo da Historia, e achegarnos ás nosas
orixes con mirada limpa das lagañas patriarcais é un exercicio necesario sempre que queiramos pensar en fidelidade á misión que
Xesús de Nazaret nos encomendou.
Pecharemos o Foro, ás 18:00h, cun recital de palabra, música e
danza: A danza da sabedoría, sobre un texto da nosa compañeira
Carme Soto, e coa execución plástica do Ballet Druída da Coruña
no corpo das bailarinas Julia Méndez e Rosalía Vázquez, baixo a
dirección de Mercedes Suárez.
Non quero rematar esta presentación sen agradecer a subscritoras e amigas de Encrucillada o seu apoio fiel ao longo destes 40
anos de revista. É porque elas e eles nos sosteñen que o podemos
seguir organizando. Quero poñer en valor o apoio da Secretaría
Xeral de Política Lingüística, que nos prestou este local, o salón
de actos do antigo Hospital de San Roque, para poder levar a cabo
este evento. Tamén queremos agradecer de xeito especial a Rocío
Solla o cartel que fixo para esta ocasión.
E máis nada. Espero que gocen e aproveiten este XXXIII Foro, que
con ilusión e traballo, o consello da revista Encrucillada lles ofrece.
Bo día.
Marisa Vidal Collazo
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Unha ollada feminista á Igrexa
entre o luscofusco da esperanza
María Pilar Wirtz Molezún1

1.- Acceso das mulleres ao presbiterado: situación actual1
Achegarse á nosa Igrexa desde unha ollada crítica feminista e,
polo tanto, identificada coa causa liberadora das mulleres, supón
entrar nunha aventura incerta e mesmo algo frustrante. Se esta
ollada apunta na dirección do acceso das mulleres ao Ministerio
Ordenado, tema que nos ocupa neste XXXIII Foro de Encrucillada,
o risco de entrar nun carreiro sen saída parece evidente. Recollo
algúns datos de como está actualmente esta situación.
A Pontificia Comisión de Estudo sobre a muller na sociedade
e na Igrexa, constituída polo papa Paulo VI, funcionou entre os
anos 1974 e 1976. A Comisión Bíblica tratou o tema do sacerdocio das mulleres e presentou un documento titulado «Poden
as mulleres ser sacerdotes?» Neste documento concluíase que o
Novo Testamento non proporcionaba unha resposta definitiva a
esta cuestión2.
A Congregación para a Doutrina da Fe, con data 15 de outubro
de 1976, preparou unha Declaración sobre a admisión das mulleres ao sacerdocio ministerial Inter insigniores sen consultar e sen
ter en conta as conclusións á Comisión Teolóxica Internacional.
Este documento presenta os argumentos teolóxicos aceptados en1 Pilar Wirtz Molezún forma parte do Consello de Redacción da Revista Encrucillada. É
relixiosa da Compañía de María, promotora da Rede Miriam de Espiritualidade Ignaciana
Feminina e facilitadora de grupos de acompañamento.
2 Neste apartado recollo a información de, Phyllis Zagano, Sábado Santo, Edit Verbo
Divino Altheia 2018. Páx 45-95
Encrucillada 210, novembro-decembro 2018
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tón por Paulo VI, sobre a prohibición da ordenación das mulleres
ao presbiterado. Obtivo unha ampla atención por parte dos medios
de comunicación e foi ocasión de vivos debates.
O 22 de maio de 1994 na Ordinis sacerdotalis, carta apostólica de Xoán Paulo II exprésase que a ordenación sacerdotal está
reservada unicamente aos varóns, xa que Cristo escolleu os seus
apóstolos só entre varóns. Esta carta foi obxecto de tanta controversia, que a Congregación para a Doutrina de Fe, presidida polo
Cardeal Ratzinger, sacou un novo documento declarando que esta
doutrina formaba parte do depósito inmutable da fe: «Trátase dun
pleno asentimento definitivo, é dicir, irrevogable a unha doutrina
proposta infaliblemente pola Igrexa».
Pasados 24 anos, o 30 de maio de 2018 a Congregación para
a Doutrina de Fe, presidida polo Cardeal Ladaria e coa firma do
Papa Francisco, considera definitivo na Igrexa a non aceptación do
sacerdocio feminino, xa que a Igrexa recoñeceuse sempre vinculada á decisión de Cristo de conferir este sacramento aos homes.
Conclúe dicindo que se trata dunha verdade pertencente ao patrimonio da fe.
A Igrexa na súa estrutura xerárquica tradicional semella unha
gran pirámide: na cúspide o corpo doutrinal e dogmático dependendo da xerarquía, polo tanto de varóns clérigos, responsables da
toma de decisións, de salvagardar a ortodoxia do corpo teolóxico e
de controlar, aos diferentes niveis, a praxe dos membros da Igrexa.
Durante moitos séculos este modo de proceder clerical, autoritario
e vertical non chocaba coa sensibilidade social e cultural, considerábase como algo sagrado e era máis ou menos aceptado universalmente. De feito, a Igrexa, así entendida, sostivo a vivencia da fe e
mesmo a santidade dun gran número de crentes a través dos séculos. Dentro desta cosmovisión, social e eclesial, compréndese que
se aceptase con normalidade e como algo evidente que as mulleres
non podían ser curas.
Hoxe estamos nunha nova situación. Moitas mulleres de toda
raza, idade e condición, desde a fidelidade ao Espírito que fala a
10
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través da conciencia da súa propia dignidade, non podemos aceptar
pasivamente esta situación. Ás veces, pode resultar difícil comungar cordialmente cunha Igrexa que idealiza «á muller», pero que
na súa estrutura e na súa praxe sitúanos nun papel de dependencia
e submisión ao varón. Hai pouco, no Foro de Zaragoza, (setembro
2018) escoiteille dicir a Ivonne Gevara: «A Igrexa está perdendo
ás mulleres que pensan». E tamén, engado eu, pode perder ás mulleres que senten. Unha compañeira misioneira en América Latina
faloume do sentimento dunha muller sinxela e pobre referíndose á
confesión: «Non sabe ben o que me custa falarlle da miña intimidade a un home. Entre mulleres sería moi diferente».
Tendo en conta estes datos, a súa repercusión social e nas
mesmas mulleres da Igrexa, podemos considerar que o acceso das
mulleres ao ministerio ordenado, coas consecuencias de desigualdade estrutural que isto comporta, é unha situación sen posible
saída dentro da Igrexa católica? Ábrese algún camiño polo que se
poida avanzar?

2.- Dúas maneiras de ollar esta realidade
Hai dúas maneiras de ollar esta realidade:
Desde unha «ollada frecha» que apunte á posibilidade dun cambio promovido desde o estamento máis alto da pirámide, é dicir,
desde a xerarquía eclesiástica resulta moi difícil pensar que, de
momento, poida haber cambios substanciais na situación das mulleres na Igrexa. A realidade é que o acceso das mulleres ao presbiterado foi unha porta tradicionalmente pechada, volta a pechar
nos tempos modernos por Paulo VI en 1976, sen ter en conta as
conclusións da Comisión Teolóxica Internacional, declarada doutrina definitiva por Xoán Paulo II en 1994 e inesperadamente confirmada de novo polo Papa Francisco en 2018.
Desde unha «ollada copa» capaz de percibir a fondura das augas que o Espírito de Deus, a Ruah, está movendo na realidade
persoal, social e eclesial, podemos acollernos ás palabras do Papa
Francisco: «O tempo é superior ao espazo» (EG 222). Unha exEncrucillada 210, novembro-decembro 2018
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presión que nos permite pensar que na historia case nada se pode
pechar definitivamente. Por iso, o que nun espazo concreto pode
parecer cerrado e mesmo sen horizonte de cambio, o tempo, un
tempo consciente e lúcido, traballado polo Espírito pode encargarse de transformar. Desde esta alusión, que o mesmo Papa expresa
como principio xeral, creo que se pode abrir algunha esperanza
cara a un cambio estrutural no seo da Igrexa católica.

3.- Aprendendo da historia
Non sería a primeira vez que na historia da Igrexa o tempo modifica decisións que nun determinado espazo parecían inamovibles.
En 1633 a Inquisición condenou a Galileo por soster que a Terra
xiraba arredor do Sol en contra do que literalmente aparece na Biblia. Este gran sabio foi condenado e forzado a abxurar do seu descubrimento científico. Conta a historia que Galileo viviu este feito
desde unha dobre fidelidade. Por un lado, como católico obedeceu
ao Santo Oficio e, polo outro, como científico non puido renunciar
á convicción íntima da súa verdade: «E porén móvese».
Este caso, entre outros, ocorrido hai case 400 anos, pode evocarnos, dalgunha maneira, a situación que estamos vivindo hoxe.
Moitas persoas en fidelidade á fe que profesamos dentro da Igrexa
católica, acatamos con respecto, aínda que desde un fondo malestar, a prohibición da xerarquía sobre o acceso das mulleres ao sacerdocio. Pero, como cristiáns, mulleres e homes do noso tempo,
desde a nosa convicción e verdade íntima, non podemos deixar de
afirmar coa mesma evidencia de Galileo que «a realidade estase
movendo nesa dirección».
Móvese a realidade teolóxica dunha maneira clara. Unha gran
maioría de teólogas e teólogos desde todas as partes do mundo
afirman que non hai ningunha razón teolóxica seria desde a que se
poida afirmar que as mulleres non poden acceder ao presbiterado.
Móvese a praxe da Igrexa. As bases da Igrexa, mulleres e homes,
están tomando conciencia do inxusto e insostible desta situación
de desigualdade estrutural. Por outro lado, un número indeter12
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minado de mulleres, movidas polo Espírito, séntense chamadas
a vivir a súa fe desde o servizo presbiteral. E mesmo a xerarquía
está cambiando algunhas cousas, en altos niveis da praxe pastoral
e tamén de goberno.
Móvese, e moito, a sensibilidade e a praxe social traballada polo
feminismo e polo mesmo proceso cultural xeral. Hoxe resulta inaceptable e ata escandaloso para unha gran maioría de persoas,
mulleres e homes, de toda clase e condición a manifesta desigualdade de xénero que se vive na estrutura da Igrexa católica.

4.- Un proceso envolvente desde abaixo
Algo se move na realidade cara a un novo amencer. «Eu estou
facendo algo novo; xa agroma: non vos dades conta?» (Is 43, 18).
Algo que apunta a un cambio profundo na Igrexa cara a esa comunidade de iguais da que un día, coa súa palabra e co seu exemplo,
nos falou Xesús de Nazaret. Estamos ante unha longa andaina.
Pero volvendo ás palabras do Papa Francisco:
«O tempo rexe os espazos, ilumínaos e convérteos en elos dunha
cadea en constante crecemento, sen camiños de retorno. Trátase
de privilexiar as accións que xeran dinamismos novos na sociedade e inclúan a outras persoas e grupos que as desenvolverán, ata
que frutifiquen en importantes acontecementos históricos. Nada
de ansiedade, pero si conviccións claras e tenacidade». (EG 223)

Unha andaina apaixonante, onde cada persoa, cada grupo ou
colectivo de Igrexa estamos chamados a ser, desde a nosa situación concreta, ese elo da cadea imprescindible para que se vaian
xerando cambios na sensibilidade e na praxe que cheguen a frutificar algún día nun acontecemento histórico: a igualdade de todos
en Cristo que san Paulo anunciaba para mulleres e homes sen
distinción.
Parto do convencemento de que este acceso das mulleres ao ministerio ordenado non pode ser un paso que vaia chegar «chovido
do ceo» a través dunha decisión xerárquica illada da renovación
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do corpo da Igrexa. Se botamos unha ollada aos grandes cambios
da Igrexa e da sociedade, nunca sucederon desde arriba. As transformacións fondas proceden normalmente dun movemento desde
abaixo que vai traballando a sensibilidade de todo o corpo social e
eclesial. Son o resultado dun proceso de conversión de mentalidades e sensibilidades, forzado moitas veces pola evidencia mesma
dos feitos e iluminado por un pensamento teolóxico aberto e progresista que vai sinalando horizontes.
As palabras do Papa Francisco na Evangelii Gaudium parecen
describir o camiño a seguir. Un proceso de concienciación envolvente que, a modo de espiral, vaia penetrando desde abaixo os
distintos estamentos da Igrexa: persoas, comunidades parroquiais,
grupos diferentes, movementos, institucións relixiosas, teólogas e
teólogos, cregos, bispos, conferencias episcopais, que chega ata a
curia romana e ao mesmo papa. Un proceso que vaia xerando dinamismos novos e avanzando desde conviccións claras e tenacidade
evanxélica. En realidade, estamos nun proceso xa en marcha desde hai moito tempo, no que todas e todos, cada quen desde a súa
situación, estamos chamados a dar pasos audaces de denuncia e
de transformacións concretas cara a unha comunidade igualitaria,
circular e inclusiva de toda diversidade social, cultural, sexual…
Esta foi tamén a praxe de Xesús e o modo de comunidade que
el predicou, que mostrou dun xeito especial no seu modo revolucionario de relacionarse coas mulleres, naquel ambiente cultural
contrario que había no seu tempo.
«A conduta de Xesús, caracterizada pola parcialidade cara aos marxinados, incluíu ás mulleres en toda ocasión como as oprimidas
dos oprimidos en todos os grupos. A súa comunidade de mesa era
inclusiva, e as mulleres, tanto as pecadoras como as que formaban
parte ‘dos seus’ –así chamaba Lucas ao grupo dos seguidores–,
compartían a alegría e a proximidade do reino de Deus»3.

Un modo de proceder que será recollido máis tarde polo mesmo
Paulo nunha frase, xa aludida, que segue sendo hoxe un verdadeiro
3
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desafío para a nosa Igrexa: «Xa non se distinguen xudeu e grego,
escravo e libre, home e muller, pois con Cristo Xesús todos sodes
un» (Gál 3, 28).

5.- Desafíos do feminismo á Igrexa
Este cambio estrutural, que abarca ao conxunto da gran comunidade eclesial, só será posible se como Igrexa respiramos ben o
aire do noso tempo, se nos abrimos aos desafíos que nos veñen
desde fóra, desde unha sociedade e unha cultura en transformación e traballada polo feminismo. Un forte vendaval do Espírito de
Deus, a Ruah, irrompe no noso mundo e vai penetrando a conciencia da humanidade.
O pasado 8M as mulleres protagonizamos unha mobilización sen
precedentes que non foi froito dunha indignación puntual como
se nos quixo facer ver. O feminismo non é unha moda pasaxeira,
lévase xestando desde hai tempo en moitos países do mundo e
tamén en Galicia. No ano 2000 iniciou en Canadá a súa andaina
a Marcha Mundial das Mulleres (MMM) plataforma internacional constituída para loitar contra a feminización da pobreza e a
violencia contra as mulleres. A MMM leva 18 anos denunciando
a violencia, promovendo mobilizacións que reclaman a igualdade
aquí en Galicia, en diferentes comunidades do estado español e en
moitos lugares do mundo. Pero este movemento tampouco é o inicio do feminismo, máis ben recolle e dá forma a un fondo malestar
que no estado español tivo a súa eclosión despois da ditadura.
O Movemento Democrático de Mulleres (MDM) nace despois
da guerra civil artellando cadeas de solidariedade entre as mulleres dos presos. Nel confluían e apoiábanse mulleres de diferentes procedencias: do mundo da política e das asociacións de base
da Igrexa (HOAC, OSCUS, Vangardas Obreiras). As mulleres do
MDM foron un primeiro chanzo no que se puideron apoiar os
movementos feministas dos anos 80. O feminismo chega ao seo
da Igrexa a través dos Centros de Formación Familiar e Social que
desembocan nas Mulleres de Acción Católica. Estes Centros aniEncrucillada 210, novembro-decembro 2018

15
503

María Pilar Wirtz Molezún

maban á participación social das mulleres, neles fóronse permeando as primeiras ideas feministas que máis tarde nos anos 40, 50
e 60, ían artellarse en publicacións asinadas por María Campo
Alange, Lilí Álvarez ou María Salas4.
A chamada do feminismo segue hoxe desafiando á Igrexa a
modo de «profecía externa». Unha chamada sen posible retorno
que nos leva a comprender a igualdade de dereitos entre mulleres
e homes como un «signo dos tempos». O Concilio Vaticano II exprésao claramente: «É un deber permanente da Igrexa escrutar a
fondo os signos da época e interpretalos á luz do evanxeo, de forma
que acomodándose a cada xeración poida responder aos perennes
interrogantes da humanidade sobre o sentido da vida presente e
futura»5. E, noutro apartado desta mesma Constitución afirma: «A
muller, alí onde aínda non o logrou, reclama a igualdade de dereito
e de feito co home»6.
Con todo, temos que recoñecer que Igrexa e feminismo non
sempre se levaron nin se levan ben. Existe entre estas dúas realidades un receo mutuo que produce xuízos unilaterais, distancia
as posturas e, ás veces, rexeitamentos inxustos por ambos os dous
lados. En moitos espazos da Igrexa falar de feminismo xera sospeita e malestar que, ao meu entender, procede de xeneralizacións
superficiais, sen un coñecemento serio e equilibrado do feminismo
como un «signo dos tempos». O mesmo Papa Francisco, nun encontro coa UISG (Unión de Superioras Xerais) avisaba do perigo
de que este fenómeno social entrase na Igrexa7.
4 Campo Alange, M.ª (La secreta guerra de los sexos, en 1949, La mujer como mito y
como ser humano, en 1951, La mujer en España. Cien años de su historia, en 1964); Lilí
Álvarez (En tierra extraña, en 1954, Feminismo y espiritualidad, en 1964); María Salas
(Nosotras las solteras, en 1959)
5

Constitución GS 4a.

6

Constitución GS 9b.

7 As palabras de resposta do Papa foron estas: «A primeira tentación é o feminismo. O
papel da muller na Igrexa non é feminismo, é un dereito! É un dereito de bautizada cos
carismas e dons que o Espírito Santo lle deu. Non hai que caer no feminismo, porque isto
reduciría a importancia da muller» Filo Hirota. Pregunta al papa en la Asamblea Plenaria
de la UISG. Roma maio de 2013 Iglesia Viva 274, páx 117.
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De igual maneira podemos falar da actitude, en xeral, das mulleres feministas respecto da Igrexa. En moitos casos trátase dun
rexeitamento agresivo que leva a abandonar a Igrexa e mesmo apostatar dela, por percibila como unha estrutura opresora machista e
patriarcal. Frases similares a esta escoitámolas en manifestacións,
en debates e na convivencia de cada día. Non resulta sempre doado, nin en ocasións é posible por ningunha das dúas partes, un
diálogo que axude ao achegamento e á clarificación de posturas.
Neste sentido resulta esperanzador o papel mediador de determinados grupos que se consideran cristiás e feministas. Quixera
falar, neste sentido da Asociación Mulleres Cristiás Galegas Exeria, por tratarse dunha realidade achegada a nós e da que formo
parte desde o seu nacemento hai 22 anos.
Esta Asociación, que se entende a si mesma como cristiá e feminista, forma parte, como un colectivo máis, da MMM. Nun
principio recibíasenos con receo polo feito de ser cristiás. Pouco
a pouco, no traballo compartido foise dando un coñecemento e
aceptación mutua. Este contacto fixo caer, senón de todo, si en
grandísima parte, moitos prexuízos. Neste sentido, dun xeito sinxelo e concreto, estase dando na realidade cotiá, aquí en Galicia, un
verdadeiro diálogo na fronteira entre a Igrexa e o feminismo.
Un momento singular que plantou un novo fito neste diálogo,
foi a celebración en Vigo, o 22 de maio de 2004, no Encontro Europeo da Marcha Mundial das Mulleres. Para nós foi todo un reto
propoñer e realizar un Foro sobre Espiritualidade que supuxo introducir un novo ámbito de reflexión dentro do marco dun Encontro
Feminista Europeo.

6.- As mulleres na Igrexa: un colectivo emerxente
Quixera destacar, unha vez máis, a inxustiza dos atrancos que
desde o estatismo xerárquico soportamos as mulleres na Igrexa.
Pero, como di a canción de A Quenlla: «Imos estando aquí, levamos séculos aquí e aquí estaremos ao final, en pé de Matria
comunal, coa luz na porta… imos estando aquí, levamos séculos
Encrucillada 210, novembro-decembro 2018
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aquí». Como María Magdalena ao pé do sepulcro, estamos aquí
coa forza de quen sabe ter a razón, un permanecer que leva consigo un reto: o reto da resiliencia. A Igrexa ten en nós, as mulleres, o
reto de vivir a resiliencia como opción, sostendo no silencio canas
cascadas, termando de coidados e alentando luces esmorecentes
sen desmaio, coa forza da Ruah.
As mulleres estamos sendo un gran potencial emerxente e transformador na Igrexa que desde abaixo vai progresivamente tomando
conciencia da súa situación e da súa responsabilidade. De feito, en
relativamente pouco tempo, as cousas neste colectivo están cambiando e moito. Escoiteille unha vez a Dolores Aleixandre, con esa
chispa que a caracteriza, que as mulleres na Igrexa estamos vivindo algo parecido ao xogo do «escondite inglés». Pouco a pouco, sen
facer ruído, mentres outros nos dan as costas ou miran sen ver,
por aquilo de que somos invisibles, as mulleres imos dando pasos
decididos cara a adiante e achegándonos á meta. Estámonos «empoderando», tomando conciencia da nosa situación, descubrindo
as nosas potencialidades e aproveitando novas posibilidades.
Quixera sinalar algúns aspectos neste avance. En primeiro lugar salientaría todo o relativo á formación. As mulleres queremos
aprender, superarnos, prepararnos máis e mellor, para dar razón da
nosa fe, levar adiante as nosas responsabilidades e proxectar novos
futuros. Cada vez van sendo máis as que estudan teoloxía, biblia,
espiritualidade en todas as universidades ás que teñen acceso. Hai
un bo número de licenciadas e doutoras que buscan exercer como
profesoras de teoloxía en diferentes universidades, aínda que con
moitas dificultades engadidas polo feito de seren mulleres. Tamén,
van sendo, cada vez máis, as que entran no campo da espiritualidade dentro da vida eclesial: en número crecente as mulleres imparten Exercicios Espirituais, retiros, coordinan grupos de oración
ou de biblia, exercen o ministerio do acompañamento espiritual,
animan celebracións…
Outra dimensión importante no proceso de concienciación das
mulleres na Igrexa é a creación e participación en grupos, que nacen da sonoridade e do recoñecemento mutuo de autoridade. Cha18
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ma a atención a cantidade e a calidade humana de moitos destes
grupos creados e animados por elas mesmas cunha dinámica horizontal e circular. Mulleres que se xuntan para compartir preocupacións e alegrías, xestar e apoiar iniciativas; facer teoloxía e orar
desde a realidade e desde o evanxeo; espertar na súa conciencia
de mulleres, queixarse do maltrato que lles trae a vida e rebelarse
ante situacións inxustas… Estes círculos de mulleres cada vez máis
numerosos, están sendo un motor de cambio que desde abaixo, en
alusión ao Millonésimo Círculo de Jean Shinoda, están acelerando
a «transformación da humanidade cara a unha era pospatriarcal»8.
Tamén, desde os anos 90, están xurdindo no estado español
moitas e diferentes asociacións de mulleres na Igrexa cunha visión
crítica feminista e xerando novos modos de liderados entrañables
(Marcela Lagarde). Están formadas por mulleres moi en contacto
coa sensibilidade actual e coas buscas feministas da sociedade e
que, desde dentro, senten a necesidade de facer avanzar a teoloxía
e a espiritualidade coa achega específica e complementaria das
mulleres. Dun xeito breve presento as tres nas que, máis ou menos
directamente, participo.
Red Miriam de espiritualidad Ignaciana femenina
Unha Rede de mulleres laicas e relixiosas, de diferentes lugares do estado español, que se senten convocadas pola espiritualidade ignaciana pensada e vivida desde as mulleres e con perspectiva de xénero. Actualmente traballan desde catro proxectos:
Círculos de espiritualidade YADA, Seminario de Acompañamento, Seminario de reflexión permanente, Foro anual.
Federación de Mujeres y Teología (M y T)
Grupos de mulleres, de distintos lugares do estado español,
comprometidas e interesadas pola teoloxía vista con ollos de
8 Shinoda Bolen, Jean. El millonésimo círculo. Cómo transformarnos a nosotras mismas y
al mundo. Ed Kairós 1997. Extrapolado do mito o centésimos mono, conclúe que os círculos
de mulleres poden acelerar o cambio da humanidade cara a unha era post-patriarcal.
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muller. Realizan o seu traballo a través de encontros no ámbito local e reúnense cada dous anos nunha Asemblea conxunta.
Asociación de teólogas españolas (ATE)
Esta asociación ten como finalidade dar visibilidade ás mulleres cristiás, tratar temas de xénero e fomentar a investigación e as publicacións feitas por mulleres teólogas. Realizan
cada ano unhas xornadas, como espazo de afondamento e intercambio desde a teoloxía feminista.
Con todo, convencida de que estamos nun camiño de toma de
postura e avance real como mulleres na Igrexa, tamén me fago unha
pregunta: non teriamos que facer máis visible publicamente todas
e todos a través de xestos claros de denuncia o noso fondo malestar
polo desaxuste estrutural entre mulleres e homes na Igrexa?

7.- As monxas: un potencial transformador
Este gran colectivo de mulleres na Igrexa resúltame especialmente achegado e querido. Son relixiosa da Compañía de María,
e como tal vou madurando como muller-relixiosa-feminista, camiñando en comunidade coas miñas irmás e en grupos con outras
moitas mulleres.
Falar das monxas como colectivo supón referirse a un conxunto
moi amplo e diverso desde moitos puntos de vista. Diverso incluso
xuridicamente: unhas comunidades pertencen ao que chamamos
vida relixiosa activa e outras á chamada vida contemplativa vivindo
en mosteiros de clausura. E diverso tamén pola gran variedade de
ordes e congregacións que «case tocan o infinito». Como di o clásico chiste «nin Deus é capaz de coñecelas e distinguilas ben». E xa
non digamos se falamos da variedade e a multitude de tendencias,
modos de entender a vida ou de pensarse e sentirse como mulleres.
Se botamos unha ollada á historia, podemos aludir a aquelas
abadesas da Idade Media investidas dun gran poder xurídico na
20
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Igrexa, en Clara de Asís, Catarina de Siena, Teresa de Xesús ou
Xoana de Lestonnac. E, situándonos no noso tempo, penso en
Joan Chittister monxa contemplativa feminista no seu Mosteiro
Beneditino de Erie, Pennsylvania (EEUU), en Ivone Gevara, teóloga ecofeminista na súa comunidade no nordeste de Brasil e, entre
nós, lembro a Pepa Torres, teóloga feminista e activista no barrio
de Lavapiés de Madrid, entre tantas outras compañeiras e amigas
que non podo nomear porque sería unha lista moi longa.
Estamos, sen dúbida, nun momento de fonda crise, sobre todo
mirando a vida relixiosa desde este lado do mundo. Comprobamos
síntomas sociolóxicos claros de que un modo de entender este tipo
de vida está esmorecendo por falta de vocacións novas, pola idade media das comunidades cada vez máis alta e mosteiros que se
van quedando baleiros. E, posiblemente tamén, porque aínda non
encontramos o modo da renovación que nos faga ser, de verdade,
evanxelicamente significativas e pastoralmente eficaces.
Con todo, xunto con experiencias que van desaparecendo, a semente do Espírito está dando novos froitos de diversas formas e
maneiras. Penso en Mosteiros de vida contemplativa que, dentro
da súa tradición, están sendo verdadeiros fachos de espiritualidade
desde unha perspectiva claramente feminina. Nomeo tan só algúns que coñezo ben: Trinitarias de Suesa (Santander), Carmelitas
Descalzas de Fonterrabía (Guipúzcoa), Benedictinas de Montserrat (Barcelona), Cistercienses de Armenteira (Pontevedra).
Penso tamén en pequenas comunidades de vida activa espalladas polos currunchos máis pobres do mundo, mulleres rexas que,
desde unha fonda humanidade, comparten a súa vida coa xente
máis descartada e marxinal. Recordo as comunidades que nestes
últimos anos se están desprazando a lugares fronteirizos (Melilla,
Tánxer, Ceuta…), para poñeren a súa vida, a tempo completo, a
favor da xente que chega ás nosas costas. Nestas horas baixas de
credibilidade e prestixio da Igrexa polas noticias de abusos que
cada día nos sorprenden, estas mulleres están sendo testemuñas
indiscutibles de que o corazón da Igrexa é esencialmente misericordioso.
Encrucillada 210, novembro-decembro 2018
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Especial mención merece a Conferencia de Liderado de mulleres relixiosas dos EEUU: Leadership Conference of Women Religious (LCRW), fundada en 1956. Esta conferencia está formada
polas líderes das congregacións relixiosas católicas en EEUU. O
20 de abril de 2012 foron intervidas polo Vaticano, en tempos de
Bieito XVI, acusadas de promover ideas feministas radicais, non
estar de acordo co Vaticano no tema do sacerdocio e pola súa acollida aos homosexuais. O 17 de abril de 2015, por sorpresa e por
adiantado dous anos antes do previsto, o Vaticano do papa Francisco puxo fin a este contencioso.
Este colectivo de monxas dos EEUU está sendo pioneiro na
Igrexa e representa un referente para a vida relixiosa de todo o
mundo. Mulleres conscientes do seu ser relixiosas e feministas,
seriamente comprometidas no ámbito social, defensoras do acceso
das mulleres ao presbiterado e cunha clara postura de inclusión do
colectivo LGTB.
No medio da tanta complexidade e sendo consciente da insuficiente renovación, do estilo patriarcal e mesmo clerical que
aínda perdura no mundo das monxas, creo que a vida relixiosa feminina, camiñando con outras mulleres, foi sempre e segue a ser
un gran potencial de cambio na Igrexa, traballando desde abaixo
Por unha Igrexa tamén feminina, como reza o libro de Engracia
Vidal Estévez9.

8.- Diaconado feminino: un paso de avance na Igrexa?
Dentro deste proceso envolvente desde fóra e desde abaixo que
está mobilizando á Igrexa cara a cambios na súas estruturas, apareceu con forza desde hai uns anos o tema do acceso das mulleres
ao diaconado. Un tema que está sendo estudado e debatido desde
diferentes puntos de vista. En espera de que Fernando Rivas nolo
presente desde a perspectiva das primeiras comunidades cristiás,
quixera situar dun xeito global o estado da cuestión.
9 Vidal Estévez, Engracia, Por unha Igrexa tamén feminina. Monografía Encrucillada.
Santiago 2000.
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Volvo á Asemblea Plenaria da Unión Internacional de Superioras Xerais (UISG) formada por unhas 900 relixiosas de todas as
partes do mundo, celebrada o 16 de maio de 2016, nun encontro
co Papa Francisco10. Entre outras, fixéronlle esta pregunta sobre o
diaconado feminino. Ante esta pregunta o papa responde: «Sobre o
diaconado si acepto e paréceme útil unha comisión que aclare ben
isto, sobre todo respecto aos primeiros tempos da Igrexa».
Esta foi a chispa detonante que deu lugar á formación dunha comisión presidida polo Cardeal Ladaria, prefecto da Congregación
para a Doutrina da Fe. Dita Comisión está formada por doce teólogas e teólogos: seis e seis, algo que parece normal pero que, ben
mirado, é unha revolución. Son tamén de diferentes países, aínda
que predominan as persoas de Europa, sobre todo de Italia. Hai un
ano que esta Comisión rematou o seu traballo; pero non se sabe
nada, nin saíu ningunha declaración sobre as súas conclusións.
Durante este tempo son moitas a reflexións, libros, artigos e debates sobre este tema, analizándoo desde moi distintas perspectivas. As opinións ante este feito son diferentes e mesmo contraditorias. Sinalo unicamente dúas posturas extremas dentro dun abano
de opinións intermedias e moito máis matizadas
A teóloga de Nova York, Phyllis Zangano, especialista no tema e
membro da comisión que nomeou o papa Francisco para o estudo
do diaconado feminino, reflexiona detidamente no seu libro «Sábado Santo» e defínese a favor:
«Igual que a ordenación da muller ao diaconado xa foi posible no
pasado, pode volver a selo… O ministerio ordenado de servizo levado a cabo por mulleres é necesario para a Igrexa, isto é, tanto
para o pobo de Deus como para a xerarquía… Por conseguinte, a
cuestión resólvese máis claramente a favor do restablecemento do
diaconado feminino como ministerio apostólico ordenado»11.
10 Hirota, Filo. «Preguntas al papa en en la Asamblea Plenaria de la UISG: la chispa que
encendió la mecha». Iglesia Viva 274, páx 115
11 oc. Páx 239. Phyllis Zagano. Sábado Santo. Un argumento a favor da restauración do
diaconado feminino na Igrexa católica. Altheia 2018. páx. 239
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Marilú Rojas Salazar, Doutora en teoloxía, fai unha reflexión
desde a teoloxía feminista de América Latina. O obxectivo do seu
artigo é facer unha análise crítica desde a hermenéutica feminista
da sospeita. Desde aquí faise algunhas preguntas:
«Por que razón agora se quere abrir a posibilidade da ordenación
diaconal ás mulleres, cando tantos séculos lles foi negada? Que
implicacións comporta? Trátase dun recoñecemento á igual dignidade das mulleres e ao exercicio do seu liderado como autoridade
recoñecida na Igrexa católica? Como debe asumirse o poder desde
a perspectiva das mulleres: igual que o exercen os homes? ou ben
desde unha conciencia crítica de xénero? Aceptar o diaconado feminino, non é acaso sumarse ao poder xerárquico patriarcal actual
pero agora reproducido tamén polas mulleres? Ou non será que se
está buscando suplir a ausencia de clérigos varóns?12

A historia irá dicindo, e haberá que esperar o resultado da comisión. En todo caso, creo que é bo manter unha sospeita sa sobre
o que realmente se pretende con este paso, tendo moi claro o
horizonte cara ao que queremos camiñar. A pregunta de fondo
sería esta: como tería que establecerse o acceso das mulleres ao
diaconado para que realmente sexa un paso adiante cara á súa
plena participación na vida da Igrexa? Sen dúbida, cabe o perigo
de que baixo a aparencia dun cambio, non cambie nada. Pero,
tamén creo que este paso pode supoñer unha transformación real
neste camiño e que temos razóns para vivilo desde unha fundada
esperanza.

9. - Mulleres presbíteras: unha experiencia xa
Algunhas mulleres cansas desta situación e transgredindo os canons oficiais, están sendo ordenadas sacerdotes e vivindo o seu
ministerio acollidas e recoñecidas polas súas comunidades. Como,
onde e cando nace esta experiencia?
12 Rojas Salazar, Marilú. «Diaconado de mujeres. Trampa o desafío?» Iglesia Viva 274
páx. 10
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O 29 de xuño de 2002, a bordo dun barco sobre o Danubio, sete
mulleres católicas romanas foron ordenadas presbíteras conforme
ao rito católico por un bispo católico que, un ano máis tarde, habería de transmitir a sucesión apostólica consagrando ás primeiras
bispas. Este movemento foise estendendo a través de dúas Asociacións de mulleres presbíteras católicas que naceron en Estados
Unidos: RCWP-USA (Roman Catholic Women Priests-USA) e
ARCWP (Association of Roman Catholic Priests)13.
As dúas Asociacións confesan ter como misión apostólica apoiar
ás mulleres que son chamadas ao presbiterado nunha Igrexa inclusiva e preparar e ordenar a sucesión apostólica, non desde o poder
senón desde o servizo. Gardan moita vinculación entre si, pero
cada asociación ten a súa propia estrutura administrativa, un enfoque diferente para administración e goberno e tamén no programa
de formación. Ambas traballan sobre todo pola xustiza social, especialmente con mulleres, nenas e nenos, persoas desprazadas, emigrantes, refuxiadas. Actualmente contan con 270 mulleres presbíteras e 18 bispas (3 eméritas), repartidas por diferentes partes
do mundo que contan coas súas respectivas comunidades, onde
celebran a Eucaristía e animan a vida relixiosa da xente.
A Igrexa Católica Romana institucional non considera válidas
estas ordenacións, xa que no seu Código de Dereito Canónico (c.
1924) di que: «Só o varón bautizado recibe con validez a sagrada
ordenación». Por iso non tardou en responder coas correspondentes excomuñóns.
No momento presente, este feito pode crear estrañeza e, mesmo, desconcerto a moitas persoas. Non cabe dúbida de que o paso
resulta arriscado e posiblemente prematuro. Quedan temas serios
que discutir na Eclesioloxía que desde a miña competencia teolóxica non me toca xulgalo. Pero tampouco sería bo negarse a toda esperanza. Tamén neste punto, podemos dicir que o «tempo é supe13 http//www.vatican.va/archive/catechis_sp1s2c1pó_sp.html; http://romancatholicwomen
priest.org/index.htm; https//arcwpamericadelsur.wordpress.com/. Tomo esta información:
Olga Lucía Álvarez Bejumea, Presbítera católica. Iglesia Viva 274, (páx. 95-100) e Cristina
Moreira Vázquez, Presbítera católica. Iglesia viva 274 (páx.101-105).
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rior ao espazo» e creo que posiblemente no futuro este movemento
será recoñecido como unha experiencia profética que axudou a
avanzar ao conxunto da Igrexa. Persoalmente acollo con respecto a
valentía destas mulleres que, ás veces, con grandes custos persoais
están colaborando e abrindo camiños necesarios para a vida da
Igrexa e para a súa credibilidade no mundo.

10 - A situación nas outras confesións cristiás
O proceso moito máis avanzado que neste tema levan outras
confesións cristiás, pode e debe ser un referente e un estímulo
para nós. A Igrexa anglicana admite o sacerdocio das mulleres a
pesar do perigo de cisma e o endurecemento das relacións coa
Igrexa católica. O 11 de novembro de 1992, tras vinte polémicos
anos de intensos debates, o Sínodo da Igrexa Anglicana rompe con
máis de catro séculos de tradición ao admitir o sacerdocio das mulleres. Esta decisión non foi admitida por todos. Ata mil sacerdotes
da Igrexa anglicana consideraron a determinación como un alarde
inadmisible de modernidade e ameazaron, antes de emitir o seu
voto, con renunciar ou mesmo pasarse ao catolicismo no caso de
aprobarse a ordenación feminina no seo da Igrexa.
Pero o camiño está aberto. En 1994 un total de máis de mil mulleres tiveron acceso ao sacerdocio. En 2014 as Igrexas anglicanas
de Gales, Estados Unidos, Australia, Canadá e Swzilandia, autorizan a ordenación de mulleres como bispas.
Noutras confesións cristiás, a través de procesos tamén difíciles, fóronse dando pasos decididos nesta mesma dirección. Actualmente a ordenación de mulleres presbíteras e bispas nestas Igrexas
constitúe un feito máis ou menos normalizado.
A Igrexa católica vai quedando moi atrás neste camiño de avance cara á igualdade estrutural de mulleres e homes no seu seo.
Unha situación que está obstaculizando gravemente o diálogo ecuménico que noutros aspectos se está vivindo dun xeito cordial.

26
514

Encrucillada 210, novembro-decembro 2018

Unha ollada feminista á Igrexa entre o luscofusco da esperanza

11.- Preguntas para seguir pensando e actuando
En definitiva, algo serio ocorre que está levando a Igrexa a unha
clara disfunción na súa organización interna e na súa credibilidade misioneira no mundo. Despois desta reflexión fágome e ofrézovos algunhas preguntas que nos poden axudar a seguir pensando
e actuando.
Como entender o alcance xurídico dogmático das palabras
de Xoán Paulo II en 1994 no documento Ordinis Sacerdotalis?
(n.º 4): «Declaro que a Igrexa non ten en modo algún a facultade de conferir a ordenación sacerdotal ás mulleres e que este
ditame deber ser considerado definitivo por todos os fieis da
Igrexa». Como entender este carácter definitivo á luz do posterior
Documento da Congregación para a Doutrina da fe, no que se
declara, que a ordenación sacerdotal reservada a varóns, forma
parte do depósito inmutable da fe, por tratarse dun pleno asentimento definitivo –irrevocable– a unha doutrina proposta infaliblemente pola Igrexa? Esta pregunta, ao meu entender moi importante, espero que sexa clarificada por Xesús Martínez Gordo,
o seguinte relator deste Foro.
Como comprender que o feito de que as mulleres non poidamos ser curas, está apoiado nunha visión teolóxica, non aceptada pola maioría de teólogas e teólogos, que toma como modelo
e como imperativo inapelable, que Xesús elixiu como discípulos
unicamente a varóns? Non resulta evidente, a estas alturas do
avance esexético, que se trata dun condicionamento cultural dada
a situación das mulleres naquel tempo? Non parece claro que
Xesús non puido facer outra cousa máis que elixir como apóstolos
a varóns, xudeus, casados e do século I? Pero aínda máis, como
podemos pensar que Xesús con esta elección dos apóstolos para
«que o acompañasen e para envialos a predicar co poder de botar
os demos fóra» (Mc 3, 14), estaba instituíndo o ministerio sacerdotal dunha futura Igrexa?
Resulta significativo que o gran eséxeta R. E. Brown se preguntara xa en 1975 sobre o significado de que Xesús instituíra o
Encrucillada 210, novembro-decembro 2018
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sacerdocio na última cea, cando este ministerio non aparece na
Igrexa ata o século II. E pregúntase: o feito de que só os homes
poidan ser ordenados non será un fenómeno cultural que pode
cambiarse?14
Unha pregunta que eu tamén me fago: non estaremos máis
ben ante unha praxe pastoral temerosa e bloqueada polas consecuencias prácticas que comportaría un cambio desta envergadura?
Pero, non sería mellor recoñecer sinxelamente a non oportunidade
pastoral de dar este paso nun momento eclesial, no que, por outras
reformas tamén necesarias, se está dando un choque frontal do
papa co sector conservador da Igrexa? Non sería esta unha explicación máis comprensible para as persoas de dentro e de fóra da
Igrexa, que buscar fundamentos na tradición?
Neste sentido, unha frase de Yves Congar, o gran teólogo das
reformas, pode resultar elocuente: «Do feito de que a Igrexa non
fixera unha cousa… non é sempre prudente concluír que a Igrexa
non a poida facer e que nunca a fará»15.
Con todo, en alusión a Galileo, podemos afirmar que algo se
move na realidade. Algo que pode indicar que chegará un día no
que será unha realidade na Igrexa católica ver, dun xeito normalizado, as mulleres no altar co que isto comporta de avance cara a
unha comunidade inclusiva, con paridade estrutural de mulleres
e homes.
14 Brown, R. E., La comunidad del discípulo amado. Estudio de la eclesiología juánica,
Función de las mujeres en el cuarto evangelio. Salamanca 1983, 180. Facendo alusión a
un artigo de 1975 escribe: «Existen muchas maneras de enfocar la evidencia bíblica correspondiente al debate contemporáneo acerca del papel de las mujeres en la iglesia y acerca de
la posibilidad de ordenar a mujeres en el sacerdocio… Siguiendo la doctrina del concilio de
Trento, los católicos han hablado de la institución del sacerdocio en la última cena. ¿Pero significa esto que, en la última cena, Jesús pensó conscientemente en los sacerdotes? Si de hecho
él no pensó en ello y si la clara conceptualización del sacerdocio vino solamente hacia el siglo
II, el hecho de que sólo los hombres sean ordenados, ¿refleja una dispensación divina? ¿O nos
encontramos ante un fenómeno cultural que puede cambiarse?»
15 Congar, Yves, «Fais, problèmes et reflexions à propos du pouvoir d´ordre et des rapports
entre le presbytérat et lépiscopat». La Maison-Dieu 14 (1948) páx 128. Tomada de Iglesia
Viva 274, páx18
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12.- E, seguimos camiñando entre o luscofusco da esperanza
Quixera rematar dun xeito persoal. Desde unha sensibilidade
educada polas novas tecnoloxías que cada día me sorprenden facendo posible o que parecía imposible, atrévome a soñar. A soñar
nunha fermosa mañá na que a Igrexa sexa unha comunidade de
iguais ao estilo de Xesús, inclusiva das diferenzas e cun funcionamento circular, en diálogo coa cultura do noso tempo, encarnada e
comprometida coa terra e ao servizo das persoas e colectivos máis
empobrecidos e marxinais. Pero, como xa nos avisara Labordeta:
«Tamén será posible, que esa fermosa mañá nin ti, nin eu, nin outro, –nin outra– a cheguemos ver, pero haberá que empuxala para
que poida ser».
Con todo, aínda que o treito que espera promete ser longo, decídome por ollar con realismo esperanzado o futuro. Convencida de
que temos por diante máis espazo liberado para actuar do que ás
veces aproveitamos e confortada e alentada pola invitación do papa
Francisco a ser Igrexa en saída, apúntome a seguir facendo camiño
con todas e todos vós e intúo alá no horizonte, entre o lusco fusco
da esperanza, unha alborada nova para a nosa Igrexa galega.
María Pilar Wirtz Molezún
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Estudo

As perspectivas teolóxicas sobre
o sacerdocio feminino
Jesús Martínez Gordo1

1

A petición do sacerdocio feminino estivo presente, con moitos altibaixos, ao longo da historia da Igrexa. Pero foi despois do
Concilio cando rexurdiu cunha enorme forza. Así o testemuñan
o imparable aumento de colectivos e institucións eclesiais que o
seguen solicitando, a publicación de valiosas achegas bíblico-esexéticas e históricas e tamén as soadas intervencións maxisteriais ao
máis alto nivel cuestionando (e, por iso, rexeitando) a consistencia
teolóxica e, mesmo, dogmática de tal solicitude.
Imposible deterse en cada un destes puntos. E menos, pormenorizadamente. Só me queda elixir un2. E este vai ser o bloqueo maxisterial que padece a petición do sacerdocio feminino a partir da Carta Apostólica «Ordinatio sacerdotalis» de Xoán Paulo II (1994).
Non se pode ignorar que, a pesar de todos os pronunciamentos
maxisteriais, a negativa segue sen ser recibida pola gran maioría da
comunidade católica. Proba diso é a insistencia na reclamación.
Unha reclamación que non só choca cun rexeitamento institucional, senón que está a pedir reconsiderar a decisión adoptada,
avaliando, particularmente, a consistencia dogmática e xurídica da
negativa ao sacerdocio feminino e a interpretación primada desde
a curia vaticana estes últimos anos.
1 Jesús Martínez Gordo é profesor da Facultade de Teoloxía de Vitoria-Gasteiz e do Instituto Diocesano de Teoloxía e Pastoral de Bilbao. É membro do Centro «Cristianisme i
Justícia», e párroco no Equipo Ministerial de Basauri.
2 Cf. Martínez Gordo, J. «La ordenación sacerdotal de las mujeres: problema pastoral y
embrollo dogmático»: Lumen 53 (2004) 331-390 onde se pode atopar un estudo máis detallado dalgunhas das cuestións que abordo nestas páxinas.
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Á luz destes datos, abordo a cuestión con «empatía crítica», é
dicir, aceptando xogar no campo que se me asigna, respectando as
regras establecidas e expoñendo –unha vez escoitadas as razóns do
maxisterio papal– os argumentos que poden facilitar unha mellor
comprensión da resolución adoptada e o procedemento que se podería activar para alcanzar a desexable comuñón entre o maxisterio
do sucesor de Pedro e esa parte da comunidade católica que non
acepta tal decisión.
Concretamente, pretendo amosar, unha vez escoitadas as razóns
da negativa, que a decisión adoptada por Xoán Paulo II, tal e como
a formulou en «Ordinatio Sacerdotalis» (1994), é, en primeiro lugar, unha apropiación unipersoal dun tipo de maxisterio recoñecido e tipificado como «ordinario e universal do Papa cos bispos».
En segundo lugar, no caso de que fose «ex sese» ou «ex cathedra»,
non presta a atención debida aos criterios formais requiridos para
ser acollida como infalible e irreformable e, por iso, atopámonos,
a pesar dos esforzos interpretativos que vén realizando a Congregación para a Doutrina da fe en sentido contrario, cun maxisterio
inerrante e falible. Ademais, é un posicionamento con dificultades
para desprenderse dunha concepción arqueolóxica da tradición e
apostar, como se pide no Concilio Vaticano II, por unha tradición
viva. Entendo, en terceiro lugar, que a solución definitiva deste
asunto pasa pola celebración dun Sínodo Extraordinario ou, no
seu caso, Especial3 e con potestade deliberativa cuxo documento
final –asinado polo Papa e os pais sinodais– fose promulgado, polo
menos, como maxisterio autentico polo Papa4.

1.- Catro datos históricos
Pero, tendo que renunciar a unha contextualización histórica,
paréceme oportuno apuntar –antes de adentrarme no núcleo da
miña achega– catro momentos importantes nos que, porque a porta, agora pechada, quedou entreaberta, son referenciais: o primei3

Francisco, Constitución Apostólica Episcopalis Communio 1 & 2 e 3

4

Ibid., EC, 18 & 2
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ro, referido a un asunto que pode parecer moi afastado no tempo,
e ata máis propio de especialistas que do común dos mortais, pero
que entendo capital: a diferenza entre infalibilidade e inerrancia,
na miña opinión, fundamental para entender o que está a pasar
e poder reconducir este asunto. O segundo, tocante á traballada
posición de E. – M. Congar (un dos grandes teólogos do Vaticano
II e do século XX) sobre o sacerdocio feminino; o terceiro, concernente á votación efectuada na Pontificia Comisión Bíblica respecto diso, antes do posicionamento maxisterial de Xoán Paulo II e,
o cuarto, relativo á importancia do ditame da Comisión Teolóxica
Internacional sobre o diaconado feminino (2002).
1.1. Infalibilidade e inerrancia
Como é sabido, o Vaticano II sostén que os contidos sobre os
que ha de versar o maxisterio extraordinario do Papa «ex sese» ou
«ex cathedra» han de ser as verdades que constitúen o depósito
revelado («depositum fidei») e outras verdades que se consideran
necesarias para a súa subsistencia xa que, se fosen negadas, non
podería custodiarse integramente a fe5. A cuestión desas «outras
verdades necesarias para a subsistencia» do «depósito da fe» ten
unha enorme relevancia porque é a que orixina o debate contemporáneo sobre as chamadas «verdades definitivas» e, concretamente, a que fundamentaría –ao dicir da Congregación para a doutrina
da fe– a importancia do devandito maxisterio «definitivo» (polo
menos, tal e como o aplicaría Xoán Paulo II na Carta Apostólica
«Ordinatio sacerdotalis») e a subseguinte imposibilidade de que as
mulleres poidan acceder ao sacerdocio ministerial.
François Fenelon (1651-1715) foi o primeiro que propuxo esta
extensión da infalibilidade ao soster que existían dúas «especies»
da mesma ou «feitos dogmáticos» que, aínda que de desigual natureza, eran irreformables: un fundado no contido e sentido da
revelación por si mesma; e, outro, nos «medios» esenciais para a
5 Cf. Martínez Gordo, J. La conversión del papado y la reforma de la curia vaticana.
Cambio de rumbo, Madrid, PPC, 2014, pp. 15 e ss.
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conservación auténtica do revelado e do seu sentido6. Referíndose á segunda especie, sinalaba que algúns teólogos a estendían a
«todas as cousas que son necesarias para a salvación en xeral dos
fieis» tal e como, por exemplo, poden ser «as canonizacións de santos» e «a aprobación de ordes relixiosas». Posteriormente, algúns
manuais de teoloxía engadirán a esta listaxe a elección do Papa.
Así pois, segundo o que sostén F. Fenelon, estas verdades segundas, referidas aos «medios» esenciais para conservar a revelación,
serían infalibles e, por tanto, irreformables.
Con todo, non é esta contemporáneamente a interpretación de
Jean-François Chiron e de Bernard Sesboüé para quen tales verdades, cuxo contido e sentido non é a revelación por si mesma, senón
os costumes, a liturxia, o dereito canónico ou a disciplina han de
ser tipificadas como «inerrantes», nunca como infalibles xa que,
ao proclamalas, a Igrexa non se estaría equivocando nin o católico
ao acatalas7. Hai momentos e problemas nos que é imprescindible a intervención dunha autoridade «inerrante» que, porque ten
a última palabra, fai cesar a discusión. Quen asume dita decisión
sabe que cumpríndoa e respectándoa non periga, de ningunha maneira, a súa salvación. Pero esta xa non é –contrariamente ao que
sostiña F. Fenelon– unha decisión infalible, senón inerrante e, por
iso, fundamentalmente xurídica e reformable no tempo. O feito de
que, ás veces, se a presente arroupada ou envolta nunha certa auréola de infalibilidade obedece á vontade de mostrar que a decisión
pontificia é inapelable, pero, «sensu stricto», non é infalible.
Probablemente un dos exemplos máis elocuentes da inerrancia destas verdades segundas evidénciase na secuencia papal de
aprobación (Paulo III e Xulio III, 1540 e 1550), supresión (Clemente XIV, 1773) e restablecemento da Compañía de Xesús (Pío
6 Cf. Fenelon, F. « Deuxiéme instruction pastorale » en J. Leroux et Jouby (Ed.), Ouvres
complètes de Fenelon IV, Paris, Gaume, Frères, 1850, p. 74
7 Chiron, J. F., L’infaillibilité et son objet. L’autorité du magistère infaillible de l’Église,
s’étend-elle sur de vérités non révélées? Paris, Cerf, 1999, p. 98. Cf. Ibid., Bernard Sesboüé, Histoire et théologie de l’infaillibilité de l’Église, Lessius, Bruxelles, 2013, p. 217 ; J.
F. Chiron, «Note sur Bernard Sesboüé. Histoire et théologie de l’infaillibilité de l’Église» en
Recherches de Science Religieuse 2014/2 (Tome 102), 281-290.
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VII, 1814). Se se analiza a documentación respecto diso, salta inmediatamente á vista que cada un destes Papas tiñan a intención
de estar a tomar (ou adoptar) unha decisión incontestable e sen
apelación posible. E tamén, que todos eles estaban convencidos
de que a Igrexa non podía equivocarse, é dicir, que non estaban
a adoptar decisións incompatibles coa súa misión e responsabilidade. E, con todo, é, igualmente, evidente e incontestable que todos eles se sentían libres ante a decisión que, contraria á que eles
adoptaban, tomaran os seus predecesores, a pesar das diferentes
maneiras de lembrar nas súas bulas e cláusulas finais a perpetuidade das súas respectivas decisións. Outro tanto pode dicirse, por
exemplo, sobre a evolución que experimentou ao longo da historia
a máxima, de inspiración evanxélica: «a quen che pide emprestado,
dálle sen usura» (Cf. Mt, 5, 42).
Feitos como estes permiten decatarse de que o que se proclamaba non era unha decisión de fe absoluta e, por tanto, infalible e
irreformable, senón unha verdade inerrante e reformable, a pesar
da súa aparencia de definitividade e irrevogabilidade. Por tanto,
cando os Papas se pronuncian sobre as chamadas «verdades segundas», o que está en xogo non é –como así sucede cos dogmas
directamente fundados na revelación– a infalibilidade, senón a
inerrancia ou indefectibilidade da Igrexa. Trátase de decisións que
se xulgou necesario adoptar nun momento determinado, pero non
é de recibo (aínda que a dinámica do debate tenda a iso) elevar ao
plano doutrinal ou investir de infalibilidade o que é unha decisión
xurídica, aberta a unha evolución no futuro, é dicir, reformable.
Pois ben, a pesar da diferenza existente entre verdades infalibles
e irreformables e decisións inerrantes e reformables, a interpretación de F. Fenelon disolve a inerrancia na infalibilidade e abre as
portas á «inflación dogmática» da infalibilidade; unha tentación
que chega ata os nosos días e que non sempre é sinxelo acoutar e
poñer no seu sitio. É unha comprensión que experimentará unha
enorme acollida a partir de 1870 (data de aprobación do dogma da
infalibilidade papal no Vaticano I), dando pé ao que vai ser tipificado por A. Naud como o «mal católico» ou o «infalibilismo», é dicir,
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unha praxe que acabará convertendo o maxisterio nunha segunda
fonte de revelación, arruinará a vida interna da Igrexa e fará pouco
crible o maxisterio aos mesmos crentes.
Sorprendentemente, é unha interpretación que vai a rebrotar
con particular forza no pontificado de Xoán Paulo II, a partir do momento en que declare que a imposibilidade do sacerdocio feminino
debe ser tida como definitiva («tamquam definitive tenendam»).
1.2. E.-M. Congar e o diaconado feminino
Cando en 1966 se expuxo a posibilidade dunha ordenación feminina diaconal, E.-M. Congar manifestou ter reservas respecto
diso. Era un asunto, veu dicir, que se atopaba en fase de maduración. Cinco anos máis tarde (1971) explicitou dita reserva cando,
prologando o libro «A muller e os ministerios da Igrexa», sostivo
que «non era, en efecto, certo que a prohibición do sacerdocio
feminino» fora «de dereito divino» pero, preguntouse seguidamente, «que autoriza a dicir que semellante limitación sexa unicamente sociocultural? Nego que poida afirmarse isto con plena
certeza»8.
Pouco despois, o Sínodo Interdiocesano da República Federal
Alemá (1972-1975) solicitoulle, entre outros teólogos, un ditame
sobre a consistencia teolóxica que puidese ter unha posible petición a Roma para que se reinstaurara o diaconado feminino. E.-M.
Congar sostivo, nesta ocasión, que «a admisión da muller ao diaconado sacramental» era «posible dogmaticamente falando. Durante
séculos existiu tal diaconado. Confírmano serias razóns. Habería,
con todo, que subliñar que con isto non se toca o problema da exclusión da muller do sacerdocio, aínda que non poida asegurarse
que esta sexa unha lei de dereito divino»9.
A partir de entón, empezou a ser unha convicción xeneralizada
entre moitos teólogos, que o acceso da muller ao sacerdocio mi8

Gibson, E. Femmes et ministères dans l’église, Paris 1971, p. 12

9

Congar, E.-M. Gutachten zum Diakonat der Frau, Synode 7 (1973)
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nisterial pasaba por deixar expeditas, primeiro, as portas ao «diaconado sacramental feminino»: eran as máis fáciles de franquear sen
provocar rupturas da comuñón e sen tensionar as relacións ecuménicas, sobre todo, coas igrexas ortodoxas. Atinxido este obxectivo, viría, nun momento posterior, a tarefa de abrir as outras dúas
portas ministeriais: as do presbiterado e o episcopado.
1.3. A Pontificia Comisión Bíblica
Na reunión de abril de 1976 da Pontificia Comisión Bíblica discutiuse durante catro días a fundamentación bíblica dunha negativa para que as mulleres puidesen acceder ao ministerio ordenado10. Asistiron 17 membros do total de 19 que compoñían dita
Comisión, sen contar o presidente e os secretarios. A diferenza de
opinións fíxose patente entre os que viñan de fóra e os de Roma.
Para estes últimos pesaba moito a autoridade de Paulo VI, que
comezara a manifestar a súa opinión de que –por fidelidade a Cristo e á tradición da Igrexa– nada podía cambiarse no referente á
ordenación das mulleres. Con todo, iso non foi óbice para que se
procedese con toda liberdade.
Expuxéronse tres preguntas concretas ás que debían responder
si ou non («positive», «negative»).
A primeira referiuse a «se no Novo Testamento só, é dicir, prescindindo da tradición posterior, poden acharse datos suficientes
para liquidar de forma clara e definitivamente o problema da posible ordenación sacerdotal da muller». A resposta case unánime,
cunha soa abstención, foi negativa.
Na segunda preguntouse «se, polo testemuño do Novo Testamento só, pode concluírse como definitiva a exclusión da muller
dunha posible ordenación sacerdotal». A resposta foi: doce votos
negativos e cinco positivos.
Na terceira interrogouse sobre «se, polo testemuño do Novo
Testamento só, pode deducirse que unha eventual ordenación sa10 Cf. Alcalá, M. Mujer, Iglesia, sacerdocio, Mensajero, Bilbao, 1995. pp. 102-103
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cerdotal da muller lesiona o plano de Xesuscristo sobre o ministerio apostólico». Cinco responderon positivamente e doce negativamente.
Este ditame causou certa sensación nos ambientes vaticanos,
porque –á vez que se coincidía cos biblistas protestantes– parecíalles que se derrubaba un punto doutrinal intocable. Tamén molestou que se divulgasen estes datos sometidos ao segredo, o que
provocou unha chamada de atención aos membros da Pontificia
Comisión Bíblica por parte da Santa Sé. Para previr falsas esperanzas ou ilusorias interpretacións, o Vaticano deu a coñecer un
comunicado de prensa afirmando que o feito de estudarse a cuestión non significaba «un cambio da lexislación», senón, máis ben,
aclarala ou explicala de novo nas circunstancias presentes11.
1.4. A Comisión Teolóxica Internacional
Pechado, polo menos maxisterialmente, desde maio de 1994
coa Carta Apostólica «Ordinatio sacerdotalis» a posibilidade de que
as mulleres puidesen acceder ao sacerdocio ministerial, quedaba
aberta a vía do diaconado e, co tempo, moi probablemente, ao
presbiterado e ao episcopado. Había que taponar ese posible camiño. Nada mellor que encomendar á Comisión Teolóxica Internacional un estudo sobre o asunto. A iso dedicouse unha subcomisión durante o quinquenio 1992-1997 e, visto que non se puido
alcanzar o ditame correspondente, foi reemprendido no seguinte a
partir do traballo realizado con anterioridade.
As discusións xerais sobre o tema desenvolvéronse –como se
indica na introdución– ao longo de numerosos encontros da subcomisión, así como durante as sesións plenarias da Comisión en
Roma entre 1998 e 2002. Alcanzado, finalmente, un texto e aprobado por unanimidade, foi entregado ao cardeal J. Ratzinger, Prefecto da Congregación para a Doutrina da Fe, quen autorizou a
súa publicación.
11 Cf. DC. 73 (1976) 770
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Máis aló dos comentarios que provocou esta longa investigación e o Informe aprobado –ao parecer, diferente ao esperado– é
particularmente importante e clarificadora a conclusión á que se
chegou no referente ao acceso da muller ao diaconado: corresponde «ao ministerio de discernimento que o Señor estableceu na súa
Igrexa pronunciarse con autoridade sobre a cuestión»12.
Á luz desta conclusión creo que hai que entender a petición formulada ao Papa Francisco en 2016 por unha das participantes na
asemblea trienal da Unión de Superioras Xerais (UISG) de estudar
a posibilidade de que as mulleres puidesen acceder ao diaconado
e a posterior creación dunha comisión paritaria de homes e mulleres, presidida por Luís F. Ladaria.
É incuestionable a grande importancia de que o informe desta
Comisión fose favorable a que as mulleres puidesen acceder ao
diaconado, sobre todo e, ante todo, por razóns e motivos evanxélicos, é dicir, á luz do comportamento revolucionario que tivo Xesús
no seu tempo con elas, oportunamente actualizado. De momento,
só queda esperar e confiar en que se volva abrir esta porta, por fidelidade a unha tradición que ten que ser viva e non mera recreación
arqueolóxica.

2.- A Carta Apostólica «Ordinatio sacerdotalis»
O 22 de maio de 1994 Xoán Paulo II comunicaba mediante a Carta Apostólica «Ordinatio Sacerdotalis» que a Igrexa non tiña «de ningún xeito facultade de conferir a ordenación sacerdotal ás mulleres».
E achegaba os tres argumentos nos que sustentaba a decisión:
Cristo escolleu os seus apóstolos só entre homes; a ordenación
sacerdotal sempre estivera reservada desde o principio na Igrexa
católica exclusivamente aos homes e o maxisterio establecera que
a exclusión das mulleres do sacerdocio estaba en harmonía co plano de Deus para a súa Igrexa.
12 Comisión Teolóxica Internacional, El diaconado: evolución y perspectivas, BAC, Madrid, 202, p. 58
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Estes tres argumentos ían acompañados de dúas explicacións
complementarias. Segundo a primeira delas, Cristo, ao comportarse desta maneira, non estaba condicionado por motivos sociolóxicos ou culturais propios do seu tempo. E segundo a segunda, o feito de que María non recibise o sacerdocio ministerial nin a misión
propia dos apóstolos mostraba claramente que a non admisión das
mulleres á ordenación sacerdotal non podía significar unha menor
dignidade nin unha discriminación cara a elas.
A Carta Apostólica finalizaba indicando que a decisión debía «ser
considerada como definitiva por todos os fieis da Igrexa» («tamquam
definitive tenenda»), é dicir, como unha verdade «definitiva».
A sorpresa foi maiúscula. E foino, ademais de por outras razóns,
porque o Papa Wojtyla parecía estar a empregar a clase de maxisterio recollida en LG 25.2: «aínda que cada un dos Prelados («singuli praesules») non goce por si da prerrogativa da infalibilidade, con
todo, cando, aínda estando dispersos polo orbe, pero mantendo
o vínculo de comuñón entre si e co sucesor de Pedro, ensinando
autenticamente en materia de fe e costumes, conveñen en que
unha doutrina ha de ser tida como definitiva, nese caso propoñen
infaliblemente a doutrina de Cristo». Era o que se coñecía como o
maxisterio extraordinario, infalible e irreformable, e que se tipifica
–de maneira abreviada– como «ordinario e universal».
Con todo, lendo detidamente a Carta Apostólica podíase apreciar como o Papa Xoán Paulo II non indicaba que recorrese a esta
clase de maxisterio despois de solicitar e contar co consenso de
«cada un» dos bispos dispersos polo mundo13. Como resultado desta ausencia, ou nos topabamos cun grave erro de forma e procedemento ou coa aparición dunha clase de maxisterio (o «definitivo»)
que, ao presentarse como infalible e irreformable, era semellante
ao «ex sese» ou «ex cathedra». Por tanto, había que valorar a súa
entidade e alcance á luz dos criterios formais que, achegados polo
Vaticano I (e a posterior praxe maxisterial), han de presentar estas
13 E máis, vistos os pronunciamentos previos de moitas Conferencias episcopais e colectivos cristiáns.
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definicións dogmáticas para que, unha vez recoñecidas inequivocamente como maxisterio extraordinario «ex sese» ou «definitivo»,
sexan acollidas como infalibles e irreformables:
1.- han de ser verdades reveladas por Deus;
2.- han de ser proclamadas mediante un xuízo solemne;
3.- han de excluír a proposición contraria como herética e
4.- han de esixir unha resposta irrevogable de fe.
No caso de que a Carta Apostólica non pasase a proba ou houbese dúbidas fundadas respecto diso, había que aplicar a máxima
canónica segundo a cal «in dubio pro fallibilitate», e acollela como
outra clase de maxisterio que, con toda probabilidade, podería ser
tipificado como «inerrante», é dicir, cun formato aparentemente
infalible, pero non irreformable. Así se recollía no Código de dereito canónico (versión de 1917) en continuidade coa regra hermenéutica aceptada pola maioría dos canonistas e eclesiólogos e vixente desde o século XVIII: «nada será considerado como dogmáticamente declarado ou definido se non se presenta manifestamente
como tal» («Declarata seu definita dogmatice res nulla intelligitur,
nisi ide manifeste constiterit»)14. E así o sostén o Código de 1983
(749 & 3): «ningunha doutrina se considera definida infaliblemente se non consta así de modo manifesto»15. A interpretación canónica da infalibilidade foi (e segue sendo), por tanto, claramente
restritiva. Aos teólogos corresponde avaliar e asegurar que a verdade infaliblemente proposta sexa irreformable porque, ao respectar
os criterios indicados, non deixa a menor físgoa de dúbida.
Con todo, os críticos estudos sobre a suposta infalibilidade e
irreformabilidade da Carta Apostólica, entón realizados, quedaron
acalados (aínda que non de todo) porque os problemas que xurdiron inmediatamente e nos que centrou a súa atención a Curia vaticana (de maneira particular, a Congregación para a Doutrina da
14 CIC de 1917: canon 1323.3. Hai tamén un axioma que lle é parello: «a infalibilidade
non se presume nunca, próbase».
15 «Infallibiliter definita nulla intelligitur doutrina nisi ide manifeste constiterit»
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fe) foron os de precisar, dando por incuestionada a infalibilidade e
irreformabilidade do pronunciamento papal, cal era, en primeiro
lugar, a consistencia dogmática destas verdades; cal era, en segundo lugar, o estatuto xurídico (inexistente ata entón no CIC) desta
nova forma de maxisterio «definitivo» e, finalmente, que tipo de
aprobación estaba a pedirse aos católicos.
2.1. A cuestión dogmática
A cuestión dogmática pasaba por clarificar se a reserva do ministerio sacerdotal aos homes era unha verdade revelada que había
que «crer» («credenda») ou era, máis ben, unha verdade segunda
(«de fe e costumes») que había que «manter» («tenenda») para
salvagardar a revelación.
É claro que Xoán Paulo II quería disipar con esta Carta Apostólica calquera clase de dúbida entre os fieis. E tamén, que quería que
este posicionamento fose «tido como definitivo».
Pero se comparamos esta Carta Apostólica («Ordinatio sacerdotalis») coas declaracións infalibles e irreformables sobre a infalibilidade pontificia en «Pastor Aeternus» (Vaticano I, 1870) e sobre a
Asunción (Pio XII, 1950) ou a Inmaculada Concepción de María
(Pío IX, 1854), constatamos rechamantes diferenzas.
En primeiro lugar, a insistencia en «Ordinatio sacerdotalis» é moito menor: un só e sobrio «declaramus», no canto das repeticións nas
que se apoiaban os documentos dogmáticos dos Papas anteriores.
En segundo lugar, non existen as declaracións negativas que
son propias dos documentos infalibles e irreformables. Falta, por
tanto, a esixencia dunha resposta irrevogable de fe que exclúa a
proposición contraria como herética. Mesmo na hipótese de que o
maxisterio actual perdese o gusto polas redundancias, non parece
de recibo soster que unha cuestión de elegancia literaria impedise
o emprego das fórmulas negativas.
En terceiro lugar, a implicación maxisterial –e, por iso, o grao
de autoridade– é menor no texto de Xoán Paulo II que nos dogmas
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sobre a Asunción e a Inmaculada Concepción. Nestes últimos non
hai dúbida algunha sobre que son divinamente revelados e, por
tanto, que na súa aceptación ou rexeitamento está en xogo a fe.
Isto é algo que Xoán Paulo II non afirma en «Ordinatio sacerdotalis»: limítase a expresar a súa vontade de que esta posición sexa
tida («tenenda», por tanto, non «credenda») de maneira «definitive» por todos os fieis. Ao decantarse por esta formulación estaría a
recoñecer que non se trata dunha verdade infalible e irreformable,
senón dunha verdade segunda («de fe e costumes») que é preciso
«manter» («tenenda») para salvagardar a revelación e, por tanto,
reformable.
É evidente que a implicación maxisterial –e, por iso, o grao
de autoridade– é menor no texto de Xoán Paulo II que nos dos
seus predecesores cando procederon «ex cathedra». E se é certo
que para Xoán Paulo II a non-ordenación de mulleres pertence á
«constitución divina da Igrexa» porque, segundo as súas palabras,
foi «a práctica constante da Igrexa»16, tamén é certo, que non cita
ensino algún do maxisterio ordinario e universal e, por iso, infalible e irreformable, en favor do devandito posicionamento. Simplemente, limítase a apoiar de maneira xenérica a súa decisión «nos
documentos máis recentes» («in recentioribus documentis»), sen
máis aclaracións respecto diso17.
Compréndese o abraio de moitos teólogos cando compararon
esta maneira de proceder e argumentar, por exemplo, coa claridade
e precisión formal e coa contundencia maxisterial que presentan
os textos de Pío XII ou de Pío IX sobre a Asunción e a Inmaculada Concepción. E compréndese que fosen moitos os teólogos que
cresen atoparse cun posicionamento papal máis fundado nunha
práctica (que se impuxo rapidamente desde as orixes, que coñeceu poucas excepcións e que a ausencia de contestación ata unha
16 Xoán Paulo II, Ordinatio sacerdotalis n.º 4: Trátase dun «maxisterio vivo que, de maneira continua, sostivo a exclusión das mulleres do sacerdocio» e «a tradición constante
e universal da Igrexa», algo que igualmente constata «nos documentos máis recentes» do
maxisterio.
17 Ibid.,
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época moi recente non fixera necesaria intervención algunha do
maxisterio) que en «unha verdade revelada por Deus»18.
Era unha crítica valoración que se viu reforzada polo feito de
que o Papa non manifesta, sen dúbida de ningún xénero, que a
formulación proposta sexa clara e inequivocamente infalible e irreformable. E que o faga respectando –como indiquei– os criterios
requiridos para iso: que sexa unha verdade revelada por Deus, que
se proclame mediante un xuízo solemne, que exclúa a proposición
contraria como herética e que esixa unha resposta irrevogable de
fe. Non é suficiente con que exprese unha particular convicción
persoal. Ademais diso, é necesario e imprescindible que respecte os estritos criterios dogmáticos e formais requiridos para que
calquera posicionamento papal «ex sese», «ex cathedra» ou, neste
caso, «definitivo» sexa inequivocamente recoñecido como tal xa
que o que está en xogo é a fe e a pertenza eclesial.
Quizais, por iso, non estrañou que o mesmo cardeal J. Ratzinger se expresase nos primeiros momentos da seguinte maneira:
en linguaxe técnica, teríase que dicir que «se trata dun acto do
maxisterio auténtico ordinario do Soberano Pontífice e, por tanto, dun acto non definitorio nin solemne ‘ex cathedra’», senón de
«unha certeza que sempre existiu na Igrexa e que algúns puxeran
en cuestión»19. Era evidente que o debate non era dogmático, senón lexitimamente hermenéutico entre os partidarios dunha concepción arqueolóxica da tradición (J. Ratzinger e T. Bertone) e os
peticionarios do sacerdocio para a muller (ao lado dunha tradición viva). E, en todo caso, quedaba suficientemente aclarado que
se debía aplicar a esta Carta Apostólica, lexitimamente, e fronte
18 No últimos cincuenta anos comezouse a cuestionar esta práctica. As sucesivas intervencións do maxisterio non lograron acalar as contestacións nin acougar as dúbidas dos
teólogos sobre o carácter obrigatorio desta doutrina.
19 L’Osservatore Romano (edición en español, 10.VI.94). Cf. Ibid., http://www.aceprensa.
com/ articles/ ratzinger-explica-a-carta-do-papa-sobre-a-muller/ (Consulta: 02.I.2003). O
cardeal J. Ratzinger di seguidamente: «Esta doutrina é proposta non como ensino prudencial, como hipótese máis probable ou como disposición disciplinar, senón como «certamente verdadeira». Deste xeito, «faise explícita coa autoridade apostólica do Santo Padre unha
certeza que sempre existiu na Igrexa e que algúns puxeran en cuestión».
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á interpretación infalibilista e irreformable, que abandeiraran J.
Ratzinger e T. Bertone, a máxima segundo a cal «in dubio pro
fallibilitate».
2.2. A cuestión xurídica
A cuestión xurídica levou a preguntarse se esta nova clase de
maxisterio «definitivo» estaba recollida no Código de Dereito Canónico e cales eran, no seu caso, as penas previstas para quen
disentían ou non o aceptaban.
A resposta á pregunta non admitía dúbida: non existía regulación algunha sobre as verdades «definitivas, tal e como eran tratadas na Carta Apostólica «Ordinatio sacerdotalis». A explicación
deste «baleiro» era evidente: Xoán Paulo II recorrera unipersoalmente –tal e como xa o indicaban algúns teólogos– a un tipo de
maxisterio que, segundo LG 25.2 estaba reservado a «cada un» dos
bispos dispersos polo mundo en comuñón co Papa.
Con todo, este (que segue sendo un problema teolóxico, dogmático e xurídico de primeiro nivel) pareceu ser unha cuestión menor, polo menos para a Curia vaticana naqueles anos. Proba diso
foi que o solucionou con facilidade: aos catro anos de publicada a
«Ordinatio sacerdotalis», revisou a «Professio fidei» e o xuramento
de fidelidade, incorporando (algo totalmente inusitado) ao credo
niceno-constantinopolitano tres novos parágrafos (Carta Apostólica «Ad tuendam fidem», 1998).
No segundo deles afírmase: «acepto e reteño firmemente, así
mesmo, todas e cada unha das cousas sobre a doutrina da fe e os
costumes, propostas pola Igrexa de modo definitivo»20.
E como argumento de autoridade non se cita LG 25.2, senón a
Instrución «Donum Veritatis» «Sobre a vocación eclesial do teólogo» da Congregación para a Doutrina da Fe (n.º 16) do ano 1990
na que se afirma –diríase que con calculada ambigüidade– que
«o maxisterio» (por tanto, non necesariamente o «maxisterio ordi20 Xoán Paulo II, Carta Apostólica Ad tuendam fidem, n.º 3
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nario e universal de cada un dos bispos dispersos polo mundo co
Papa») «pode propoñer enunciados ‘de modo definitivo’»21.
No tramo final deste segundo parágrafo da Carta Apostólica «Ad
tuendam fidem» recoñécese que as «verdades definitivas», tal e
como foron promulgadas polo Papa, non están contempladas en
ningún canon dos existentes nos códigos da Igrexa católica. Con
todo, a partir de agora, decláranse verdades «necesariamente conexas coa divina revelación» «por razóns históricas» ou «por lóxica
concatenación» e fundaméntanse en «unha particular inspiración
do Espírito divino» no concernente «a fe ou os costumes»22.
A Carta Apostólica finalizaba este apartado referido ás verdades
«definitivas» indicando que se incorporaban, a partir de entón, á
lexislación canónica (CIC 750 & 2 e 598 & 2) e que a quen non as
aceptasen habíanselles de aplicar as penas canónicas previstas nos
n.º 1371 e 1436 & 2, igualmente revisados23.
2.3. Aprobación demandada
A terceira das cuestións, a referida á aprobación que se podería
estar a pedir, pasaba por clarificar se se trataba do asentimento de
fe (imprescindible para garantir a comuñón eclesial e que é propia
do maxisterio extraordinario e infalible e irreformable) ou se se
trataba, máis ben, da obediencia práctica (vontade), compatible
cun certo desacordo teolóxico (fundamentado) que non altera, por
iso, a comuñón eclesial.
A gran maioría dos teólogos que se pronunciaron respecto diso
decantáronse, sen dúbida de ningunha clase, sobre a segunda interpretación.
Como se pode apreciar, o Papa Wojtyla, pretendendo pechar a
polémica sobre o sacerdocio das mulleres, abría outra fronte (de
enorme importancia) centrado no contido e alcance das chamadas
21 Ibid., n.º 2, nota 7
22 Ibid., n.º 3
23 Ibid., n.º 4
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«verdades definitivas» unipersoalmente proclamadas, pretendidamente infalibles e irreformables e, por iso, sobre as consecuencias
de disentir ou de non aceptalas. Era un debate que chega ata os
nosos días e que está chamado a prolongarse no tempo; polo menos
ata que nos atopemos cun sucesor de Pedro ou, mellor dito, cun Sínodo que reconsidere o asunto e rectifique a extralimitación e improcedencia que lastra toda a cuestión sobre o (im)posible sacerdocio feminino na Igrexa católica desde un punto de vista dogmático.
2.4. Comentarios oficiais
Ao posicionamento de Xoán Paulo II na Carta Apostólica «Ordinatio sacerdotalis» (1994) antecedeu a Declaración «Inter Insigniores» da Congregación para a Doutrina da Fe (1976), a «Nota»
de presentación que acompañou á Carta Apostólica asinada tamén
pola Congregación para a Doutrina da Fe (1994) e o «Responsum»
sobre a autoridade da devandita Carta Apostólica, igualmente rubricado pola Congregación para a Doutrina da Fe (1995). En todos
eles pretendíase dotar á Carta Apostólica dunha infalibilidade e
irreformabilidade, imposibles por si mesmas e ao prezo de negar a
súa inerrancia e reformabilidade, ademais de decantarse por unha
concepción arqueolóxica da tradición.

3.- O papa Francisco
En conversación cos xornalistas no avión de regreso a Roma,
a finais de xullo de 2012 e tras presidir en Río de Xaneiro a XXVIII Xornada Mundial da Mocidade, o Papa Francisco declara
que «sobre a ordenación das mulleres a Igrexa falou e dixo non.
Díxoo Xoán Paulo II cunha formulación definitiva. Esa porta está
pechada»24.
É un primeiro posicionamento que vai ratificar na posterior
Exhortación Apostólica «Evangelii Gaudium» (novembro, 2013):
24 Cf.http://www.repubblica.it/esteri/2013/07/29/news/vaticano_e_italia_accordo_scambio_informazioni_finanziarie-63915842 (Consulta: 9.XII. 2013)
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«o sacerdocio reservado aos homes, como signo de Cristo Esposo
que se entrega na Eucaristía, é unha cuestión que non se pon en
discusión»25. A decisión está tomada e el asúmea, como fillo da
Igrexa que é, sen cuestionala.
Pero, doutra banda, respondendo en 2016, como xa se adiantou,
á suxestión dunha das participantes na asemblea trienal da Unión
de Superioras Xerais (UISG), acolle a súa petición e crea unha
comisión paritaria entre home e mulleres, presidida por Luís F. Ladaria á que encomenda estudar a posibilidade de que as mulleres
poidan acceder ao ministerio do diaconado.

4.- Luís F. Ladaria: houbo consulta
O último capítulo escribiuse, de momento, o 1 de xuño de 2018.
Ese día, Luís F. Ladaria, Prefecto da Congregación para a Doutrina da fe, publica en «L’Osservatore Romano» un artigo buscando
clarificar, de novo, algunhas dúbidas sobre o carácter definitivo da
doutrina formulada na Carta Apostólica «Ordinatio sacerdotalis».
Di facelo porque nalgúns países hai voces que a cuestionan xa que,
«ao non definirse «ex cathedra», outro Papa ou un Concilio podería revogar». O resultado de todo iso é que se crean dúbidas sobre
o «Maxisterio ordinario, que pode ensinar de maneira infalible a
doutrina católica» (sic). Velaquí outra imprecisión, tan frecuente
como inexplicable, por proceder de quen procede: ou é «universal
e ordinario do Papa con cada un dos bispos» ou é «ex sese» ou «ex
cathedra», nunca «ordinario» e infalible.
Seguidamente, despois de abundar na argumentación, xa sabida, sobre a non-elección de mulleres como apóstolos sostén que se
trata de algo que pertence á «substancia do sacramento» da Orde
e que isto non é un asunto disciplinar, senón doutrinal.
A continuación, sostén, activando un concepto de tradición máis
arqueolóxica que viva, que Xoán Paulo II «non declarou un novo
25 Francisco, Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, Cidade do Vaticano, 2013,
n.º 104
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dogma», senón que «confirmou formalmente e de modo explícito»
para disipar calquera dúbida, «o que o maxisterio ordinario e universal considerou ao longo da historia da Igrexa como pertencente
ao depósito da fe». E fíxoo «como testemuña que escoita unha
tradición ininterrompida e vivida». Non se pode negar, proseguía,
que o Papa «pode falar de maneira infalible arredor de verdades
que están necesariamente conectadas co dato formalmente revelado, porque só desta forma pode exercer a súa función de custodiar
santamente e explicar fielmente o depósito da fe». E por se iso non
parecese aínda suficientemente consistente para os críticos desta
coñecida interpretación curial á que se suma, informa que Xoán
Paulo II adoptou esta decisión tras unha «consulta previa» «en
Roma cos presidentes das Conferencias Episcopais que estaban
seriamente interesados nesta problemática». Como resultado da
devandita consulta, «todos, sen excepción, declararon, con plena
convicción, por obediencia da Igrexa ao Señor, que ela non ten a
facultade de conferir ás mulleres a ordenación sacerdotal».
O cardeal Ladaria alíñase coa interpretación de J. Ratzinger e T.
Bertone, criticada –como xa se expuxo– por ser teológicamente inconsistente e conceptualmente imprecisa, ademais de por incumprir os requisitos requiridos para que unha verdade sexa acollida
como infalible e irreformable. A novidade relativa desta nota é que
é a primeira vez que se ten coñecemento da consulta aos presidentes das Conferencias Episcopais. Sen negar a veracidade do
que informa, sorprende que se faga referencia, nesta ocasión e por
primeira vez, a este punto. En todo caso, convén volver lembrar,
unha vez máis, que LG 25.2 fala de que a consulta, cando se trata do maxisterio ordinario e universal, (non ordinario como segue
dicindo) ha de facerse a «cada bispo («singuli praesules») non aos
presidentes das Conferencias episcopais. Cabería a posibilidade
de que os presidentes consultasen, antes de ir a Roma aos bispos
das súas respectivas Conferencias para transmitir e ser portavoces
alí do seu parecer. Que se saiba, non consta tal consulta. Por iso,
sería desexable que –se se produciu– se dea a coñecer en orde a
clarificar se –como esixe a Constitución Dogmática sobre a Igrexa
(LG 25.2)– foi consultado respecto diso «cada bispo». No cum48
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primento estrito dos requisitos e procedementos está a xogarse,
neste caso, a infalibilidade e irreformabilidade. Mentres, persiste a
coherencia da máxima «in dubio pro fallibilitate».
Esperemos que, máis axiña que tarde, nos atopemos cun Papa
e cun prefecto da Congregación para a Doutrina da fe dispostos a
activar unha comprensión viva da tradición –como se fixo coa comuñón aos divorciados e voltos a casar civilmente– e a resolver a
demanda do sacerdocio feminino –aplicando a Constitución Apostólica «Episcopalis Communio» (2018)– nun Sínodo deliberativo,
especificamente dedicado a ela.

5.- En conclusión
O teólogo está autorizado a pensar, sostivo hai tempo J. P. Torrell, que este ensino de Xoán Paulo II se sitúa máis acó da infalibilidade propiamente dita. O que está en xogo non é a fe teologal.
Por iso, queda «un campo aberto á reflexión teolóxica». J. Moingt
foi igualmente contundente e claro cando sostivo que –a pesar
do que puidese suxerir o seu ton solemne– non era (non é) unha
definición de fe, senón un asunto que concirne á disciplina na administración dos sacramentos, por tanto, inerrante e reformable.
É evidente que Xoán Paulo II quixo resolver a cuestión tendo
presentes os datos e argumentos dispoñibles no seu día, pero entendo que non queda pechada nin a investigación nin a reflexión
porque se trata dun maxisterio e dunha decisión «inerrante», nunca infalible e irreformable: ao proclamala, a Igrexa non se estaría
equivocando, nin o católico ao acatala. Quen asume dita decisión
sabe que, cumpríndoa e respectándoa non periga, de ningunha
maneira, a súa salvación. Pero tampouco periga para quen, apostando por favorecer, máis axiña que tarde, unha presenza ministerial da muller na Igrexa, faino por fidelidade ao comportamento
que Xesús tivo con ela; revolucionario naqueles tempos. Cando se
procede desta maneira, é dificilmente cuestionable que se fai en
coherencia coa encomenda que brota de tales feitos e ditos para
nós, os seus seguidores.
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Finalmente, non se pode ignorar que insistindo na interpretación reiteradamente defendida pola Curia vaticana da Carta Apostólica córrese o perigo de incrementar os motivos para que a Igrexa
acabe perdendo o colectivo das mulleres, como non hai moito perdeu unha boa parte do mundo dos intelectuais, dos artistas, dos
científicos, dos obreiros ou dos estudantes. Non é de estrañar que
sexan moitos os teólogos e os cristiáns con dificultades para aceptar
que é vontade de Deus que o ministerio ordenado sexa así e para
sempre. E non o aceptan ou «reciben» porque sospeitan que co reiterado recurso á autoridade eclesial está a «sufocarse o Espírito».
Jesús Martínez Gordo
Traduciu: Xesús Ledo
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Estudo

Diaconado feminino na
antigüidade cristiá
Fernando Rivas Rebaque1

1

En conexión co papel da muller dentro da Igrexa (Pilar Wirtz
Molezún) e as perspectivas teolóxicas sobre o sacerdocio feminino
(Jesús Martínez Gordo), neste artigo imos centrarnos nunha das
formas preeminentes de participación das mulleres no cristianismo primitivo, o diaconado feminino, sen dúbida unha das máis
permanentes (ao redor de mil anos), cunha enorme influencia tanto no Oriente como no Occidente cristiáns –aínda que cun maior
desenvolvemento en Oriente–, e ademais cun protagonismo que se
realizou en diferentes espazos eclesiais: liturxia, catequese, monacato, cáritas…, é dicir, en grao sumo transversais.
Non deixan de ser sorprendentes, con todo, os medos e receos,
cando non a condena directa, que se producen dentro da Igrexa
católica ante calquera intento por retomar esta cuestión, como foi
a decisión do papa Francisco2 de nomear unha comisión para estudar o diaconado da muller (hai xa case dous anos e medio)3, coma
1 Fernando Rivas Rebaque é sacerdote da diocese de Xetafe. Profesor de Historia Antiga
da Igrexa e Patroloxía, así como de Grego Bíblico, na Universidade Pontificia Comillas.
2 Unha decisión, por certo, que non naceu orixinariamente dunha proposta do papa Francisco, senón máis ben dunha pregunta que unha relixiosa dirixiu ao papa con motivo da
Asemblea de Superioras Xerais en maio do 2016.
3 Esta comisión, presidida polo xesuíta español Luís Francisco Ladaria, prefecto da Congregación para a Doutrina da Fe, estaba composta por seis mulleres e seis homes. Entre
as primeiras estaban a irmá Mary Melone, reitora da Universidade Pontificia Antoniana); a
profesora de Teoloxía Espiritual na Universidade de Viena (membro da Comisión Teolóxica Internacional); Michelina Tenace, profesora de Teoloxía Fundamental na Universidade
Pontificia Gregoriana de Roma; Phyllis Zagano, profesora na Hofsta University Hempstead
(Nova York); Nuria Calduch, profesora do Instituto Pontificio Bíblico de Roma e tamén
membro da Comisión Bíblica Pontificia, e Francesca Cocchini, profesora da UniversidaEncrucillada 210, novembro-decembro 2018
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se fose unha total novidade, froito das presións sociais nadas da
ideoloxía de xénero, ou o desexo de permitir o protagonismo das
mulleres, aínda que sexa pola porta de atrás4.
Actitudes negativas baseadas na maioría dos casos na ignorancia, os prexuízos inveterados, ou o simple desexo de manter o statu quo a calquera custo, a pesar da súa recoñecida inoperancia e
obsolescencia, porque «sempre foi así». De aquí a necesidade de
acudir á historia da Igrexa para que nos mostre que, polo menos en
relación ao diaconado das mulleres, non sempre foi así.

1.- Diaconado das mulleres no século I
A primeira referencia ao diaconado feminino dentro do cristianismo primitivo atópase en Rom 1, 1-2, onde se fala de Febe, unha
cristiá pertencente á comunidade do porto de Corinto, Cencreas,
que Paulo define como diákonos e benfeitora da comunidade e do
propio apóstolo, unha muller que axudaba á comunidade cristiá co
seu diñeiro, coa súa influencia e (posiblemente) coa súa casa para
as reunións, e a quen Paulo encarga levar a súa carta a comunidade cristiá de Roma, sinal da gran confianza que tiña nela5.

de La Sapienza de Roma e o Instituto Patrístico Agustiniano (Roma). Os seis homes son:
o xesuíta español Santiago Madrigal, profesor de Eclesioloxía na Universidade Pontificia
Comillas; monseñor Piero Coda, presidente do Instituto Universitario Sophia; Robert Rodaro, presidente do Instituto Patrístico Agustiniano (Roma); o profesor emérito de Teoloxía
Dogmática na Universidade de Bonn, Karl-Heinz Menke; o profesor de Eclesioloxía da
Universidade Pontificia Salesiana de Roma, Aimable Musoni, e o profesor do Instituto de
Estudos Teolóxicos de Bruxelas Bernard Pottier.
4 En conexión con estes medos podería estar o feito de que, malia que esta comisión
entregase as súas conclusións, aínda non foron dadas a coñecer á luz pública, quizá porque
non conveña, coas dificultades que xa tivo Francisco por mor da exhortación apostólica
possinodal Amoris Laetitia.
5 Cf Alberto de Mingo, «San Pablo y las mujeres», Moralia 26 (2003) 7-29 e Elisa Estévez López, ¿Qué se sabe de… Las mujeres en los orígenes cristianos?, Verbo Divino, Estella
(Navarra) 2012, pp. 217ss.
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2.- Diaconado das mulleres no século II
A segunda referencia ás mulleres diácono, sen dúbida máis dubidosa, está en 1Tim 3, 11 (en conexión con 1Tim 3, 8-11, onde
se fala dos diáconos). Algúns Padres da Igrexa, ante o paralelismo
existente entre ambos os fragmentos, afirmaron que 1Tim 3, 11
versa sobre as mulleres diácono6.
Nunha época parecida (en torno ao 110), pero nun escrito dirixido
ao emperador Traxano por parte dun diplomático de carreira, Plinio
o Novo, ao falar dalgunhas das medidas tomadas contra os cristiáns,
comentando as torturas a dúas escravas, afirma que «se chamaban
servidoras (ministrae)»7, palabra que podería corresponderse coa grega diákonos e que nos remitiría a unha situación moi próxima á vista
en 1Tim 3, 11, neste caso cun carácter contracultural, ao referirse a
escravas con protagonismo dentro da comunidade cristiá8.

3.- Diaconado das mulleres no século III
A inicios do s. III, un mestre cristián residente en Alexandría,
Clemente, referíndose a 1Cor 9, 5, describe a existencia de parellas misioneiras dentro do cristianismo e que algúns apóstolos «levaban consigo as mulleres, non como esposas, senón como irmás
que lles axudaban no servizo [syndiákonous] das amas de casa»,
e comenta que «grazas a elas a doutrina do Señor podía penetrar
mesmo no xineceo, sen dar motivo de calumnia»9. Desta maneira
insire o diaconado feminino dentro das estratexias misioneiras utilizadas polos primeiros cristiáns dirixidas ás mulleres non crentes,
algo que critican certos autores pagáns10.
6 Cf Clemente de Alexandría , Stromata 3.12 e Xoán Crisóstomo, Homilía 11 sobre 1
Timoteo 3, 11 (Patrología Griega [PG] 62, 554).
7

Plinio o Novo, Cartas X, 96, 2.

8 A súa escravitude non será inconveniente para a súa condición de «servidores», senón
máis ben o contrario (diakonía e escravitude estaban moi unidos na Antigüidade grecoromana), como o mostra o caso dos numerosos escravos cristiáns que foron diáconos, entre
os que destaca Calixto, futuro bispo de Roma entre o 217 e o 222.
9

Clemente de Alexandría, Stromata III, 53, 3.

10 Orixes, Contra Celso III, 55.
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Unha afirmación que vén ser corroborada por outro mestre cristián de Alexandría, Oríxenes, quen en torno ao 230 escribe, comentando o texto de Rom 16, 1-2:
Esta pasaxe ensina con autoridade apostólica que as mulleres tamén están constituídas [constitutae] no ministerio [ministerio] da
Igrexa, oficio no que se estableceu a Febe na igrexa de Céncreas…,
que as mulleres han de ser consideradas ministras [ministras] da
Igrexa e que se debe admitir no ministerio a quen prestou os seus
servizos a moitos11.

Aínda que non se fale expresamente do tipo de ministerio en
que están constituídas as mulleres dentro da Igrexa, tanto a linguaxe técnica utilizada (constitutae, ministerio, ministras) como a
asociación con Febe permite establecer unha correspondencia co
diaconado exercido por mulleres, así como a súa condición de ministerio estable e recoñecido pola Igrexa neste período.
Case coetáneo ao texto de Oríxenes, pero neste caso na zona siria e cara ao ano 240, atoparíase a Didascalia dos apóstolos (DA)12,
un escrito litúrxico de contorna siria onde se fala das funcións das
mulleres diácono13, sometidas, o mesmo ca os diáconos homes, á
obediencia ao bispo. Seguindo o modelo de Ignacio de Antioquía,
o bispo ocupa o lugar do Pai, o diácono o lugar de Xesús Cristo e a
diaconisa, aquí está a novidade, o lugar do Espírito14; mentres que
os presbíteros, que aparecen en escasas ocasións, terían o lugar
dos apóstolos e as viúvas, o do altar15.

11

Ide., Comentario de la Carta a los Romanos 16, 2, PG 14, 1278.

12 Cf Didascalia de los doce apóstoles, CPL, Barcelona 2003 (orixinal en Didascaliaapostolorum, Lib. Ferdinand Shoeningh, Padeborn 1905 , ed. Franz Xavier von Funk).
13 Segundo Aleixandre Faivre outorgouse esta importancia ás diaconisas para contrarrestar o crecente protagonismo das viúvas neste tempo. Cf. A. Faivre, , Los primeros laicos.
Cuando la Iglesia nacía al mundo, Monte Carmelo, Burgos 2001, p. 141.
14 Débese «honrar á muller diácono como [figura] do Espírito Santo» (DÁ 9, 3). Unha
comparación posibilitada en gran medida polo xénero feminino que a palabra Espírito ten
nas linguas semíticas.
15
54
542

Cf. DA 2, 26, 4-7.
Encrucillada 210, novembro-decembro 2018

Diaconado feminino na antigüidade cristiá

A pesar de que a DA resalta a función caritativa tanto do diácono como da diaconisa16, ata o punto de que pensa que a diaconía é
«unha soa alma en dous corpos», diferencia entre estas dúas ramas
do diaconado como podemos ver nesta táboa:
DIÁCONOS
Elixidos polo bispo «para ocuparse de
moitas cousas necesarias» (DA 3, 12, 1).

DIACONISAS
Elixidas polo bispo «para o servizo
das mulleres» (DA 3, 12, 1).

Administran os bens da comunidade en
nome do bispo e son sustentados polos
bens da comunidade (DA 8, 25, 8; 9, 27, 2).
Son o oído e a boca do bispo: o fiel ha de
pasar por eles para acceder ao bispo
(DA 2, 44, 3.4)

As mulleres han de pasar polas
diaconisas para acceder ao bispo
(DA 3, 12, 1-4 e 9, 6).

Un diácono vixía a entrada da sala de
reunións mentres outro asiste ao bispo na
ofrenda eucarística (DA 2, 57, 6; 12, 57,
6-58, 1.5; 15, 10, 8)

Encargarse da orde e o lugar das
mulleres nas asembleas (DA 12,
1-4), pero non poden axudar ao
bispo na ofrenda eucarística (DÁ 3,
12, 1-4; 15, 9, 1).

Axudar ao bispo no bautismo de homes
(DA 16, 1)

Axudan ao bispo na unción corporal
das mulleres no momento do
bautismo (DA 16, 2, 3), aínda que
non poden realizar o bautismo
(DA 3, 12, 1-4; 12, 2, 1-4.15)
Instruír as mulleres neófitas
(postbautismal): DA 16, 4.

Encárganse dos necesitados (DA 17)

Visitan nas súas casas as mulleres
crentes, sobre todo se están
enfermas (DA 13, 1; 16, 1-5)

Algunhas das funcións destas mulleres diáconos, como a visita
domiciliaria a outras mulleres ou as súas tarefas caritativas, xa estaban presentes nos testemuños anteriores; a novidade da Didasca16

Seguindo o modelo de Cristo, que lavou os pés aos seus discípulos, cf. DA3, 13, 1-7.
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lia é a importancia que van adquirindo as súas funcións litúrxicas,
sobre todo as relacionadas co bautismo de mulleres, e os roles
catequéticos, aínda que dentro dunha orde, porque nin podían
bautizar, nin instruír ás mulleres en temas teolóxicos profundos17.
Por tanto, no século III iníciase o período de normalización do
diaconado feminino dentro das comunidades cristiás, que pasa de ser
unha «rareza» a algo habitual, ata o punto de que aparecen multitude
de referencias ao diaconado de mulleres tanto en inscricións epigráficas18 como en documentos literarios.

4.- Diaconado das mulleres no século IV
A inicios do século IV, na zona exipcia e segundo os Canons
eclesiásticos dos apóstolos, o apóstolo Pedro afirma, en consonancia
co visto na Didascalia, que a «boa diácono [eudiákonos] debe estar
dedicada ás mulleres enfermas» (canon 21).
Pouco máis adiante, no 325, o concilio de Nicea supón unha
novidade terminolóxica ao falar por primeira vez en Oriente das
«diaconisas», pois ata agora utilizábase mulleres diácono (no ámbito latino empregábase diaconissa ou diacona), ordenando que as
diaconisas seguidoras do heterodoxo Paulo de Samosata mantivesen a súa condición laical ao non ser ordenadas de maneira lícita
(canon 19)19.
Hai que esperar, con todo, ás Constitucións apostólicas (CA, cara
ao 380 en zona siria)20 para atopar por primeira vez unha fórmula
17

Como o nome de Cristo ou a redención por medio da paixón, cf DA III, 15, 61.

18 Cf Kevin Madigan-Carolyn Osiek(eds.), Mujeres ordenadas en la Iglesia primitiva.
Una historia documentada, Verbo Divino, Estella (Navarra) 2006, 55-159 y 212-214.
19 Cf. Giuseppe Alberigo, Les conciles oecuméniques, II/1: Les Décrets, Ed. du Cerf,
Paris 1994, 54.
20 As Constitucións apostólicas son unha serie de escritos de corte canónico que aparecen
en Siria en torno ao 380, onde se recollen algunhas das achegas da Didakhé, a Tradición
apostólica e a Didascalia, cf Pierre Nautin, v. «Constitucións apostólicas», en Angelo dei
Berardino (Dir.), Dicionario patrístico y de la Antigüedad cristina 1, Sígueme, Salamanca
1991, pp.488s. O texto grego orixinal e a tradución francesa atópase Les Constitutions apostoliques I-III, Paris, Ed. du Cerf 1985-1987 (edición a cargo de Marcel Metzger).
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explícita de ordenación das diaconisas, un calco practicamente da
dos diáconos. Dirixíndose ao bispo, dise nas CA:
Impoñerás as mans sobre ela en presenza dos presbíteros e dos
diáconos e diaconisas, e dirás: «Oh Deus eterno, Pai do noso Señor Xesús Cristo, Creador de homes e mulleres que enchiches co
Espírito a Miriam e Débora e Ana e Xulda, que non desdeñaches
que o teu Unixénito nacese dunha muller, que na tenda do testemuño e no templo instituíches [projeirisámenos21] as gardiás das
túas santas portas22, mira agora cara á túa serva que vai ser instituída [projeiritsoménên] para o diaconado [diakonían] e concédelle o Espírito Santo e ‘purifícaa de toda indecencia da carne e do
espírito’23 para que poida levar a cabo dignamente o labor que se
lle confía…»24.

Ademais do devandito na Didascalia, as Constitucións apostólicas establecen que as diaconisas «sexan virxes e, se non, unha viúva casada unha soa vez»25, que reciban «unha parte dos restos dos
santos ministerios»26 e, xunto cos diáconos, encárguense da «proclamación, as viaxes, o ministerio e o servizo…, e non se avergoñen
do servizo aos necesitados»27. As súas funcións resúmense desta
forma: «A diaconisa non bendí e nada fai do que lle corresponde
facer aos presbíteros e diáconos, pero garda as portas e asiste aos
presbíteros no bautismo das mulleres por mor da decencia»28. En
resumo, as CA tentan compensar a menor presenza das mulleres
21 Projeirisámenos é propiamente «imposición de mans», termo técnico para a ordenación
ministerial.
22

Cf. Éx 28, 8; 1Sam 2, 22.

23

2Cor 7, 1.

24

CA VIII, 19, 2-20, 2.

25

Cf. CA VI, 17, 4.

26

Cf. CA VIII, 31, 2.

27 Cf CA III, 19, 1.3. Expresións moi parecidas atopamos no Testamento do noso Señor
Xesús Cristo, ordenanza eclesiástica escrita en torno ao 450 posiblemente en Asia Menor,
c.f Pierre Nautin, v. «Testamento de nuestro Señor Jesucristo», en Angelo dei Berardino
(Dir.), Diccionario patrístico y de la Antigüedad cristiana II, Sígueme, Salamanca, 1992, p.
2018.
28
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diácono29 no ámbito litúrxico30 cun maior protagonismo comunitario (especialmente en relación ao mundo das mulleres)31.
A finais do século IV os testemuños sobre as diaconisas empezan
a ser cada vez máis abundantes tanto entre os escritores eclesiásticos como entre os Padres da Igrexa, destacando especialmente os
testemuños de Basilio de Cesarea, Gregorio de Nisa, Xoán Crisóstomo, ademais do mestre espiritual Evagrio Póntico.
Así, un dos autores onde aparecen as mulleres diáconos é en
Basilio de Cesarea (c.330-379), un dos personaxes claves deste
período na Igrexa de Oriente, quen na Carta 105, datada no 372,
diríxese ás fillas «diácono (diakonoi) do conde Terencio», gobernador de Capadocia32. E sobre todo na Carta 199, na que se atopan
unha serie de regulacións eclesiásticas coñecidas como «canons de
Basilio». Alí, no canon 44 lese en relación ao celibato das mulleres
diácono: «A muller diácono que fornicou co grego [pagán] debería ser admitida á penitencia. Que sexa admitida á comuñón na
ofrenda no sétimo ano, sempre que permaneza pura… Dado que o
corpo da muller diácono está consagrado xa, non permitimos que
teña uso carnal»33.
O irmán menor de Basilio, Gregorio de Nisa (c. 335-c. 395),
un dos grandes teólogos e místicos do seu tempo, escribe cara ao
379 a Vida de Macrina, a súa irmá maior, que fundara un mosteiro
nunha das propiedades da familia no Ponto. Ao narrar as súas exequias, escribe: «Había unha de rango (bathmô) diaconal, líder do
coro das virxes, de nome Lampadion, que dicía saber exactamente
o que Macrina desexaba para o seu enterro. Cando lle pregun29 Mentres na Didascalia se fala de «honrar a muller diácono coma ao Espírito Santo»,
DÁ 9, 3; nas Constitucións apostólicas fálase de que «non fan nada sen o diácono», CA
II 26, 6.
30

Cf. CA III, 9, 1-2.

31 Cf. CA II, 57, 10 (presenza das diaconisas cando entran as mulleres nas asembleas);
ou III, 16, 1.
32

Saint Basile, Lettres II, Les Belles Lettres, Paris 1961, p. 6.

33

Ib., 162. Cf Constitucións apostólicas 6, 17, 4.
Encrucillada 210, novembro-decembro 2018

59
547

Fernando Rivas Rebaque

tei sobre isto, resultou ser de gran axuda na nosa deliberación»34.
Mentres Macrina é a superiora (hegouménê) da comunidade monástica, Lampadion é a encargada de dirixir o coro, cunha importante función litúrxica dentro do mosteiro35.
Xoán Crisóstomo (c. 347-407), retomando o texto de Rom 16,
1-2 sobre Febe, xa comentado antes por Oríxenes, escribe no seu
comentario á Carta aos romanos: «Mirade como a distingue de entre todas as demais, xa que a nomea antes que a ningunha outra e
chámaa ‘irmá’. E aínda por riba de chamarlle irmá, de Paulo, elévaa no seu status chamándoa ‘diácono’»36, un título sen dúbida en
relación con outras diaconisas existentes no seu tempo.
Ao mesmo tempo, e en relación a se en 1Tim 3, 11 se está falando das mulleres dos diáconos ou de mulleres diácono, o autor antioqueno aposta claramente por esa última opción cando
comenta: «Algúns apuntan que fala das mulleres en xeral. Pero
iso non pode ser. Por que querería dicir algo sobre as mulleres en
xeral na metade da pasaxe? Parece máis ben que está a falar das
mulleres que posúen o rango de diácono. ‘Os diáconos han de ser
esposos dunha soa muller’ Isto tamén se aplica ás mulleres diácono
(diakonoi), xa que é necesario, apropiado e correcto, especialmente na Igrexa»37. Unha opinión mantida así mesmo con posterioridade por outros comentaristas bíblicos da escola antioquena, como
Teodoreto de Ciro38 ou Teodoro de Mopsuestia.
Pero será nas cartas de san Xoán Crisóstomo onde atopemos
o maior número de referencias ás diaconisas, destacando especialmente tres coas que mantivo unha maior correspondencia. En
primeiro lugar a diaconisa Amproukla, á que o antioqueno dedica
34 Gregorio de Nisa, Vida de Macrina 29, 1, Ciudad Nueva, Madrid 1995, p. 100 (orixinal grego e tradución francesa en Grégoire de Nysse, Vie de Sainte Macrine, Ed. du Cerf,
Paris 1971, p. 236, edición a cargo de Pierre Maraval).
35

En conexión co que aparece nas Constitucións apostólicas 3, 15, 1-4.

36

Juan Crisóstomo, Homilía 30 sobre a Carta aos romanos 16, 1-2 (PG 60, 663).

37

Juan Crisóstomo, Homilía 11 sobre 1 Timoteo 3, 11 (PG 62, 554).

38

Cf. Teodoreto de Ciro, Comentario sobre 1 Timoteo 3, 11 (PG 82, 809).
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as Cartas 96, 103 e 191. O feito de que se inclúan na dedicatoria
outras mulleres que están con ela permítenos pensar nunha vida
comunitaria, ben nas súas propias casas, ben en mosteiros, onde
ela actuaría como superiora39. E xunto a Amproukla está tamén a
diácono Pentadia40, viúva do cónsul Timasio, a quen o Crisóstomo
escribe as Cartas 94, 104 e 18541.
E sobre todo Olimpia, coa que san Xoán Crisóstomo manterá
unha relación máis duradeira e profunda, sobre todo por mor da
chegada do antioqueno a Constantinopla para ser ordenado bispo
desta cidade42. De nobre orixe e gran riqueza, quedou viúva ao
pouco tempo de casar. Despois de múltiples intentos por parte do
emperador Teodosio de volvela casar, foi ordenada diaconisa cando
ela tiña uns trinta anos43, a pesar de que a lexislación poñía que
debían ser ordenadas aos sesenta. A partir deste momento dedicou
a súa vida á fundación dunha comunidade monástica feminina, á
atención aos necesitados e, sobre todo a raíz do exilio forzado de
san Xoán Crisóstomo, aos esforzos por facelo volver a Constantinopla. Dado que esta figura será tratada con posterioridade, centrareime só no primeiro aspecto, o relacionado coa vida monástica.
Así atopamos na anónima Vida de Olimpia (s. V):
Despois que a vontade divina a ordenou diácono (diákonos) da santa e gran Igrexa de Deus e construíu un mosteiro… Na primeira
sección encerrou as súas cincuenta camareiras, todas elas puras
e virxes. Logo Elisantia, a súa parente…, sendo tamén ela virxe,
quixo imitar o seu sacro fervor e renunciou, xunto coas súas dúas
39 Esta Amproukla podería ser a que aparece en Paladio co nome de Procla, cf.Diálogo
sobre la vida de Juan Crisóstomo 10, 50 (orixinal grego e tradución francesa en Dialoguesur
la vie de Jean Chrysostome, Ed. du Cerf, París 1988, p. 206, edición a cargo de Anne-Marie
Malingrey e Philippe Lecrercq).
40 Poida que se trate da mesma diácono Pentadia da que se fala no Diálogo sobre la vida
de Juan Crisóstomo 10, 50 (cf Dialogue sur la vie de Jean Chrysostome…, p. 206).
41

Cf PG 52, 657-659.663-664.716.

42 Cf Fernando Rivas Rebaque, «Vidas paralelas: Olimpia (ca. 360-410) e Pulqueria
(399-453): auctoritas versus potestas», en Carmen Bernabé Ubieta (ed.), Mujeres con autoridad en el cristianismo primitivo, Verbo Divino, Estella (Navarra) 2007, pp. 125-162.
43

Cf. Sozomeno, Historia eclesiástica 8.9 (PG 67, 1537.1540).
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irmás virxes, Martiria e Paladia, a todas as cousas efémeras e vas
desa vida. As tres entraron, xunto coas demais, despois de mandar mover todas as súas pertenzas ao mosteiro. De igual maneira
Olimpia, sobriña de Olimpia, xunto con outras mulleres de familias nobres…, elixiu o reino dos ceos…, polo que o número de
mulleres reunidas no rabaño sacro de Cristo pola graza de Deus
eran cento cincuenta44.

E máis adiante, no Diálogo sobre a vida de Xoán Crisóstomo, escrito por Paladio cara ao 410, falando das decisións que tomou
o antioqueno nada máis coñecer a orde imperial de abandonar
Constantinopla, escribe:
Dirixíndose [Juan Crisóstomo] ao baptisterio, chamou a Olimpia,
que sempre estaba na igrexa, e a Pentadia e Procla, é dicir, as tres
diáconos [diakonoi], e tamén a Silvina, esposa do bendito Nebridio,
adornada coa distinción da súa viuvez, e díxolles: ‘Vide aquí, fillas,
e escoitádeme: ‘Vexo que a fin dos meus asuntos está preto. Fixen o
meu camiño e… non volveredes verme’45. Pero iso é o que vos pido:
que ningunha de vós interrompa a vosa habitual devoción á Igrexa46.

Entre o 383 e o 387 Evagrio Póntico (c. 346-399), un dos grandes pensadores do movemento monástico, escribe unha serie de
cartas para disuadir a Severa, unha muller pertencente á comunidade monástica de Melania a Anciá en Xerusalén, a que inicie
unha perigosa peregrinación por diversos lugares santos. Así na
Carta 7, destinada a Rufino de Aquileia, lemos: «Respecto á casta
diácono Severa, encomio a súa intención, pero non podo aceptar o
feito. Non entendo que pode gañar desta longa viaxe, de tan custoso itinerario… Podo ensinarlle a ela e aos que a acompañan canto
dano poden sufrir». De novo, como no caso de Lampadion, estar
ordenada como diácono non significaba ser dirixente da comunidade monástica, cargo que podía ser exercido por mulleres non
ordenadas, como era neste caso Melania a Anciá.
44 Vida de Olimpia 6 (orixinal grego en «Vita sanctae Olimpidis diaconissae», en Analecta
Bollandiana 15 [1898] 412).
45

Cf Lc 22, 35; Hch 20, 25 e 2Tim 4, 7.

46

Paladio, Diálogo sobre la vida de Juan Crisóstomo 10, 50-55.
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As mencións das mulleres diácono no século IV son tan numerosas que a lista completa enchería moitas máis páxinas47. E iso
sen poñer a enorme multitude de inscricións epigráficas que atopamos en todo o Imperio48, aínda que, o mesmo que os escritos,
son sen dúbida predominantes na parte oriental.

5.- Diaconado das mulleres para partir do século V
A partir do século V a presenza do diaconado das mulleres empeza a sufrir unha serie de restricións que traerá consigo a progresiva desaparición, e aínda que aínda están presentes, sobre todo
no ámbito monástico e litúrxico49, o seu futuro será cada vez máis
precario50.
Doutra banda, mentres o concilio de Calcedonia (ano 451, canon 15)51 e o de Trulo (ano 691, canon 14) céntranse na idade
mínima de ordenación, que pasa dos 60 anos iniciais aos 40, o Código de Xustiniano (en torno ao 535) vai máis aló, lexislando sobre
47 Incluso un bispo tan conservador como Epifanio de Salamina, no ano 372, non ten
máis remedio que recoñecer esta presenza das diaconisas, aínda que reduce o seu papel
dentro da Igrexa: «Existe certamente na Igrexa a orde das diaconisas, pero non é para exercer funcións sacerdotais, nin para confiarlles algunha empresa, senón pola decencia do sexo
feminino no momento do bautismo», Panarion haer. 79, 3, 6 (edición de Karl Holl, en
Griechischen Christlichen Schriftsteller 37 [1933], p. 478).
48 Cf Kevin Madigan e Carolyn Osiek (Eds.), Mujeres ordenadas…, 55-159 e 212-214,
onde aparecen máis de sesenta casos, e non son os únicos.
49 Na medida en que o bautismo de adultos foi desaparecendo a partir do século IV, a
unción do corpo enteiro (das mulleres) deixou de ter sentido e a praxe litúrxica das diaconisas redúcese a distribuír a comuñón a mulleres enfermas, ao seu papel caritativo e, sobre
todo, ao ámbito monástico feminino onde, ordenadas en moitos casos de abadesas e cun veo
especial (metaforion), seguiron presidindo as oracións comunitarias.
50 Así, entre outras moitas referencias, o historiador Sozomeno fálanos da diaconisa Euxenia (cf Historia eclesiástica 9, 2); Teodoreto de Ciro cita a Publia (cf. Historia eclesiástica
3, 14) e Paladio escribe sobre a diaconisa Sabiniana (cf. Historia lausíaca 41, á que se refire
tamén Xoán Crisóstomo na súa Carta 13).
51 Cf. Giuseppe Alberigo, Les conciles oecuméniques…, p. 214. Segundo este mesmo
canon 15, as diaconisas son ordenadas pola imposición de mans (kheirotonía), o seu ministerio é denominado como leitourgía e non podían contraer matrimonio despois da súa
ordenación.
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o número de diaconisas52, o seu estado de vida, as súas relacións
ou as súas obrigas53.
En cambio, moitos concilios rexionais occidentais, como o de
Orange (441, canon 26) ou o de Epaone (517, canon 21)54, estarán
máis empeñados en erradicar a presenza das diaconisas, o cal indica
que seguían sendo ordenadas diaconisas por este tempo e nestas zonas. Iso non obsta a que no século VIII o sacramentario gregoriano
Adriano, enviado por este papa a Carlomagno e moi influente na zona
franca, teña unha Oratio ad diaconam faciendam55, moi parecida á
que atopamos un século máis tarde no Pontifical romano-xermánico
de Maguncia56, última referencia ás diaconisas nos rituais latinos57.
E que no ano 1017 atopemos unha carta do papa Bieito VIII ao bispo do Porto confirmándoo na súa concesión de ordenar diaconisas,
práctica mantida polos seus sucesores Xoán XIX e León IX58.
Desde o século IX a asociación entre mulleres e impureza, especialmente con motivo da menstruación e o nacemento dos fillos, a
entrada de homes ordenados nos cantos e outros factores como o
iconoclasmo contribuíron á progresiva desaparición das funcións
litúrxicas das diaconisas na Igrexa bizantina59, manténdose no espazo monástico ata mediados do s. XII60.
52

Cf. Novella 3, 1.2.

53

Ib. 6, 6, 1-10.

54 Este concilio prohíbe «as consagracións das viúvas que se fan chamar diaconisas»,
cf. Charles Mounier-Charles de Clercq (Eds.), Concilia Galliae a. 511-695, Brepols,
Turnhout 1963, p. 29.
55 Cf. José-Juan Fresnillo Ahijón, Ad diaconam faciendamseu consacrandam. El diaconado femenino en el Occidente medieval. Fuentes litúrgicas, Madrid 2015 (tese doutoral
presentada na Universidade de San Dámaso), pp. 105-108.
56

Ib., pp. 120-130.

57 O pontifical de Guillermo de Durando, a finais do s. XIII, fala das diaconisas só en
termos de algo pasado, cf. ib., pp. 135-146.
58

Cf. Patrología Latina 139, 1621; 132, 1056 e 143, 598.

59 Así, oun autor oriental do s. X conecta a desaparición das diaconisas coa non práctica
do bautismo de mulleres adultas, cfGabriel Khouri-Sarkis, «Lle livre du guide de Yahya
ibn Jarir», Orient syrien 12 (1967) 303-318.
60 A mediados do s. XII, o canonista e patriarca de Antioquía Teodoro Balsamón, comen64
552

Encrucillada 210, novembro-decembro 2018

Diaconado feminino na antigüidade cristiá

A partir desta data sobreviven de maneira marxinal nalgunhas
Igrexas orientais como a maronita, onde o sínodo de 1736 permite
a ordenación de diaconisas61, ou a Igrexa apostólica armenia, que
recuperou o diaconado feminino no século XVII e no 1982 ordenou en Constantinopla a Kristin Arat como diaconisa.

6.- Conclusións
A presenza de mulleres diácono é unha constante desde os inicios da comunidade cristiá ata o século XII, cunha serie de aclaracións: 1) o diaconado feminino tivo o seu momento máis álxido
nos séculos III e, sobre todo, IV, mentres no resto de períodos a súa
existencia estivo bastante máis limitada; 2) está estendido sobre
todo entre mulleres pertencentes ao estamento superior, o que as
dotaba dunha maior influencia comunitaria; 3) a súa presenza foi
sobre todo en Oriente, mentres que no Occidente cristián os exemplos son moito máis escasos (algo que pode explicar historicamente
as reticencias da Igrexa católica cara a este ministerio exercido por
mulleres)62; 4) polos datos que posuímos as diaconisas serían ordenadas e pertencerían ao clero (algo que non pasaba coas viúvas); e
5) o diaconado feminino estivo reducido sobre todo a certas áreas
eclesiais como son a liturxia, a caridade ou o monacato.
Por tanto, non pode invocarse a tradición eclesial para excluír
as mulleres do diaconado, senón máis ben todo o contrario: o diatando o canon 15 do concilio de Calcedonia escribe que: «Do que trata este canon caeu
totalmente en desuso, xa que hoxe non se ordena a diaconisas, aínda que se chame diaconisas, de maneira abusiva, a aquelas que forman parte das comunidades de ascetas», Scholia
in Concilium Chalcedonense (PG 137, 441).
61 Phyllys Zagano, «Women Deacons in the Maronite Church», Theological Studies 77
(2016) 593-602.
62 Resistencia ao diaconado das mulleres que xa atopamos nun influente autor latino
de finais do s. IV, o Ambrosiaster, quen asocia este ministerio á herejía montanista no seu
Comentario a 1Tim 3, 11, cf. Comentarius in epistulas Paulinas (ad Galatas, ad Efesios, ad Filipenses, ad Colosenses, ad Thesalonicenses, ad Timotheum, ad Titum, ad Filemonem), Hoelder-Pichler-Tempsky, Wien 1969 (edición a cargo de Heinrich J. Vogels), Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 81/3). Tamén A lessandra Pollastri, v. «Amnrosiaster»,
en Angelo dei Berardino (Dir.), Dicionario patrístico e da Antigüidade cristiá I…, pp. 84s.
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conado feminino estivo presente tanto no Oriente como no Occidente cristián polo menos ata o s. XII, aínda que cunha influencia
moito máis reducida en Occidente.
Ante a evidencia tan abafadora de datos literarios e epigráficos
que mostran a existencia do diaconado feminino, a anterior estratexia negacionista da maioría dos teólogos católicos na actualidade estase permutando noutra diferente, con varias frontes: 1)
restrinxir a súa función eclesial (non estariamos ante unha auténtica ordenación sacramental, senón unha mera institución ou
bendición)63; 2) negar a súa inserción na orde clerical e a súa consecuente entrada no espazo sacro (nunha dobre liña: as mulleres nunca estiveron presentes no altar e non poden representar
comunitariamente a Cristo, actuar «in persoa Christi»)64; e 3) en
realidade o diaconado das mulleres desempeñou unha función sen
importancia, polo que a súa reintrodución na actualidade sería no
mellor dos casos un divertido anacronismo.
A un observador exterior e neutral podería sorprender esta resistencia tan numantina e ilóxica fronte á facilidade coa que se
admitiu o diaconado permanente de homes casados (sen a posibilidade de continuar no presbiterado), unha práctica cunha
escasísima base na tradición eclesial, máis ben todo o contrario,
e que supuxo unha profunda reestruturación do ordenamento canónico65.
Para quen tenta vivir o cristianismo dentro da Igrexa católica, o
diaconado feminino supoñería unha excelente oportunidade non
só de que a muller adquira o protagonismo que merece dentro da
63 Unha liña en continuidade co expresado en Aimé George Martimort, Les diaconesses. Essai historique, Edizioni Liturgiche, Roma 1982. Fronte a el sitúase Roger Gryson,
Le ministère des femmes dans l’Église ancienne. Recherches et synthèses, J. Duculot, Gembloux 1972.
64 Sobre esta cuestión, cf. as ilustradoras páxinas de Peter Hünermann, «Theologische
Argument für die Diakonatsweihe von Frauen», en Peter Hünermann-A. Biesinger-M. Heimbach-Steins-A. Jensen (Eds.), Diakonat. Ein Amt für Frauen in der Kirche. Ein frauengerechtes Amt?, Schwabenverlag, Ostfildern 1997, 98-128.
65 Cf. Carmen Pena García, «Diaconisas? Apuntamentos canónicos para a reflexión»,
Vida Nueva 2989, Prego do 21-27 de maio (2016) pp. 26-28.
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comunidade eclesial, despois de tantos séculos de marxinación, senón sobre todo un signo da esencial e radical igualdade de homes
e mulleres en Cristo66 e unha expresión da riqueza de carismas con
que o Espírito dotou a Igrexa67.
Fernando Rivas Rebaque
Universidade Pontificia Comillas
Traduciu: Xesús Portas Ferro

66 Gál 3, 28: «Xa non hai xudeu nin grego, nin escravo nin libre, nin home nin muller,
porque todos sodes un en Cristo Xesús».
67 Para quen queira seguir profundando nesta materia aconsello a lectura do documento: «O diaconado: evolución e perspectivas», da Comisión Teolóxica Internacional (2002),
especialmente o apartado cuarto do capítulo II: «O diaconado no Novo Testamento e na
Patrística» e o apartado segundo do capítulo terceiro («a desaparición do diaconado permanente»), cf http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_
cfaith_prol_05072004_diaconate_sp.html (2/12/2018), e sobre todo Cipriano Vagaggini,
«L’ordenazione delle diaconesse nella tradizione greca e bizantina», Orientalia Christiana
Periodica 40 (1974) 145-189; Corrado Marucci, «Storia e valore do diaconato femminile
nella Chiesa antica», Rassegna dei Teologia 28 (1997) 771-795; John Winjgaards, Women
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Danza da Sabedoría
Carme Soto Varela1

Velaí a Sabedoría que chama,1
ergue a súa voz
Nos cumios, á beira dos camiños,
Apóstase nas congostras,
Xunto ás portas da cidade,
A carón das cancelas, pregoa:
É por vós, mulleres e homes, por quen chamo,
A miña voz diríxese á humanidade…
Escoitádeme, fillos e fillas desta terra,
Abrídeme as portas das vosas esperanzas e soños
Non vos deixedes intimidar por quen pon limites ás vosas inquedanzas. Rompede os abismos que vos separan da xustiza
Deixade espazo para que entre o aturuxo solemne da santa Ruah
E naquel día a sabedoría convidou a un banquete as nosas antepasadas, aquelas que ao longo da historia escoitaran a súa voz,
aquelas que xunto a Miriam souberon danzar o carón do mar.
Coa súa danza proclamaron a liberdade de todas e todos os que
sufriron escravitude pola súa raza, condición, xénero, crenzas e
calquera outra opresión nada da inxustiza humana.
1
Carme Soto Varela é relixiosa Serva de San Xosé, licenciada en Historia Contemporánea pola U. de Santiago de Compostela e doutora en Teoloxía, na especialidade de Biblia
pola U. Pontificia Comillas (Madrid). É pertence a Asociación de Teólogas Españolas e a
Asociación Bíblica Española, así como ao Consello de Redacción das revistas Encrucillada
e Reseña Bíblica.
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Coa súa danza expresaron a circularidade da vida, dos encontros, dos afectos…
Coa súa danza berraron os silencios, iluminaron os espazos escuros, sandaron as feridas e reclamaron os horizontes abertos e
sonoros da profecía.
As súas historias chégannos de lonxe, pero quentan o noso
corazón.
Elas bailan xunto a nós de novo a danza da sabedoría, a danza de
Deus, a danza do Reino.

Sara, a nai… Dicían que era estéril, que só podía camiñar á sombra da Abraham, pero ela fíxose forte na súa debilidade e loitou
pola súa dignidade. Polos camiños cheos de po non se deixou arredar polo que parecía imposible. Confiou a pesares das dúbidas que
oprimían o seu corazón.
«Deus fíxome rir de contenta, e todos os que o oian riran coma
min porque quen ía dicir que Sara tería un fillo».
Sara riu e danzou coa ledicia de YHWH porque experimentou a
súa bendición e chegou a ser nai de nacións, cabeza dunha xenealoxía de mulleres fortes, testemuñas da vida de Deus.

Esther, a raíña… A muller que tivo a forza e a coraxe de desenmascarar a mentira do poder noxento e covarde, para devolverlle
a vida ao pobo aldraxado.
«Meu Deus, estou soíña e non teño ninguén máis ca ti. Ti escoitas o clamor dos privados de esperanza, ti libras as nosas vidas
do mal. Teño medo pero acougo en ti. O meu anhelo e a liberación
do meu pobo…»
A súa beleza foi o seu poder. De muller obxecto dun rei poderoso pasou a ser suxeito de liberación. Ela puxo a verdade na mesa
dos poderosos e a súa acción cambiou o loito dos que choraban a
súa sorte, en danza de salvación.
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Déborah, a xuíza… Baixo a palmeira as súa palabras guiaban os
camiños das xentes que a ela acudían. A súa voz inspiraba confianza
porque Déborah era unha muller sabia.
E, cando «se acabaron os lideres: non volveu habelos en Israel,
ata que se ergueu Déborah: xurdiu unha nai en Israel. Cando a
violencia chegou ás portas, ela uniu o pobo Bendita sexa Déborah
entre as mulleres!
Da man dunha muller porá o Señor a vitoria, profetizou e Iael
fixo o que non foron quen os homes. Da man das mulleres chegou
a paz a Israel.

Rut, a estranxeira… Na fronteira de Belén tomou a decisión da
súa vida. Estranxeira e muller, camiñou erguida xunto a Noemí cara
aquela vila. Ela emigrou a unha terra descoñecida na procura dun
futuro incerto, pero camiñaba coa certeza do amor e a sororidade.
«Non me pidas que te deixe, que me arrede de ti, pois a onde
vaias ti, irei tamén eu, e onde te acollas, acollereime eu contigo; o
teu pobo será o meu poboo, e o teu Deus será o meu Deus».
E así, a súa historia fixo visible o rostro agarimoso de Deus. Un
Deus que sempre anda á procura dun fogar para as súas fillas e fillos.
«Testemuñas somos! O Señor puxo nesta muller a herdanza de
Raquel e Lea, que edificaron as dúas a casa de Israel!».

Magdalena, a apóstola… Un encontro, quizais inesperado, sandou as súas feridas e espertou nela os soños e as promesas do Reino. Ela comprendeu axiña o que Deus desexaba para todos os seres
humanos. Magdalena fixo o camiño de Galilea a Xerusalén, soubo
da vida e da morte, entendeu a Xesús.
«Vai onda os meus e as miñas irmás o dilles o que viches, o que
experimentaches, o que te fixo unha muller nova».
Ela proclamou a sabedoría da vida, foi á procura do mestre, danzou coa ledicia de quen atopou o tesouro e non podía máis que vendelo todo e empoderar a súa vida como discípula do profeta galileo.
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Cananea, a militante… Unha muller que laia a súa pena pero que
non arreda no esforzo de rachar o que a deixa fora do banquete ao
que dende o comezo da historia invitaba a sabedoría de Deus.
«Polo que acabas de dicir, a túa filla queda ceibe e o meu corazón máis vencellado á vontade do noso Deus».
A súa ousadía foi máis aló de calquera prognóstico e foi quen de
cambiar a mirada de Xesús e coa súa palabra decidida invítao aos
limites da práctica liberadora.

Lidia, a comerciante… Emprendedora, traballadora incansable,
buscadora de horizontes novos para a súa vida, líder indiccutible dun
grupo de mulleres dispostas a correr o risco da contraculturalidade.
A súa sensibilidade fíxolle descubrir nas palabras de Paulo unha
sabedoría tenra dun Deus débil.
«Despois de se bautizar cos seus, díxonos: Se confiades na miña
fe, vide parar na miña casa».
A súa casa fíxose comunidade, comezo dunha experiencia que
abriu á fe, á esperanza e á solidariedade a homes e mulleres desexosas dun novo destino.

Coma Xudit proclamara: A túa forza non está na multitude, e o
voso poder non depende dos que son poderosos, antes ti es o Deus
dos humildes, o socorro dos pequenos, o protector dos que se ven
abandonados, o salvador dos que xa non teñen outra esperanza.»
Por iso nesta danza da sabedoría fanse verdade con máis forza
as palabras de Xesús:
«Asegúrovos que onde queira que se anuncie a Boa Nova, polo
mundo enteiro, falarase do que acaba de facer, en memoria dela».
Carme Soto Varela
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Fernando Vidal Fernández1

O pasado 6 de xaneiro de 2018, o Papa Francisco aprobou un
importante documento sobre a ética das finanzas. Nel advírtesenos
que tras a crise económica non aprendemos a lección e non cambiamos o modelo económico que provocou a crise. O Vaticano pide
políticas públicas máis fortes e unha concertación internacional
para facer máis xustas e comúns as regulacións financeiras. Todo
isto é posible se poñemos no centro a economía real e a ética do
ben común. O título do documento é Consideracións para un discernimento ético sobre o sistema económico e financeiro.
1

Sinceramente creo que é moi útil para crentes e non crentes, así
que neste artigo vou facer un resumo para poder reflexionar este
documento tanto persoalmente como en grupo.

1.- Introdución
Unha oportunidade perdida. «A recente crise financeira era
unha oportunidade para desenvolver unha nova economía máis
atenta aos principios éticos e á nova regulación da actividade financeira, neutralizando os aspectos depredadores e especulativos
e dando valor ao servizo á economía real.» [n. 5]
Non houbo reacción. «Aínda que si se realizaron moitos esforzos
positivos, en varios niveis, que se recoñecen e aprecian, non houbo
1 Fernando Vidal Fernández é Doutor en Socioloxía pola U. Complutense de Madrid,
profesor de Psicoloxía e Traballo Social da Fac. de Ciencias Humanas e Sociais, Director
do Instituto U. da Familia e investigador do Instituto U. de Estudos sobre Migracións da
U. Pontificia Comillas.
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ningunha reacción que levase a repensar os criterios obsoletos que
continúan gobernando o mundo.» [n. 5]
Volve o egoísmo económico. «Pola contra, ás veces parece volver
estar en auxe un egoísmo miope e limitado a curto prazo, o cal,
prescindindo do ben común, exclúe do seu horizonte a preocupación, non só de crear, senón tamén de difundir riqueza e eliminar
as desigualdades, hoxe tan pronunciadas.» [n. 5]
A metade do comercio mundial defrauda. «Na actualidade, máis
da metade do comercio mundial é levada a cabo por grandes suxeitos, que reducen drasticamente a súa carga fiscal transferindo
os ingresos dun lugar a outro, dependendo do que lles conveña,
transferindo os beneficios aos paraísos fiscais e os custos aos países con altos impostos.» [n. 30]
Está en xogo o benestar. «Está en xogo o verdadeiro benestar da
maioría dos homes e das mulleres do noso planeta». [n. 6]

2.- Consideracións de fondo
O mercado non se autoregula. «É evidente que ese potente propulsor da economía que son os mercados é incapaz de regularse
en por si: de feito, estes non son capaces de xerar os fundamentos
que lles permitan funcionar regularmente (cohesión social, honestidade, confianza, seguridade, leis…), nin de corrixir os efectos
externos negativos (dis-economy) para a sociedade humana (desigualdades, asimetrías, degradación ambiental, inseguridade social, fraude…).» [n. 13]
Potencial destrutor da industria financeira. «Na actualidade a
industria financeira, debido á súa omnipresenza e á súa inevitable capacidade de condicionar e –en certo sentido– de dominar a
economía real, é un lugar onde os egoísmos e os abusos teñen un
potencial sen igual para causar dano á comunidade.» [n. 14]
Finanzas sociais. «A actividade financeira revela a súa vocación
primaria de servizo á economía real… Neste sentido, por exemplo,
son moi positivas e deben ser alentadas realidades como o crédito
cooperativo, o microcrédito, así como o crédito público.» [n. 16]
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Especulación inmoral. «Non resulta lexítimo, desde o punto de vista ético, arriscar inxustificadamente o crédito que deriva da sociedade
civil, utilizándoo con fins principalmente especulativos.» [n. 16]
Xogar coa economía real. «Uns poucos –por exemplo importantes
fondos de investimento– tentan obter beneficios, mediante unha
especulación encamiñada a provocar diminucións artificiais dos
prezos dos títulos da débeda pública, sen preocuparse de afectar
negativamente… a países enteiros, poñendo en perigo… a mesma
estabilidade económica de millóns de familias… e chegando mesmo a determinar artificialmente… os sistemas políticos.» [n. 17]
Unha ameaza global. «A finalidade especulativa, especialmente no
campo económico financeiro, ameaza hoxe con suplantar a todos os
outros obxectivos principais nos que se concreta a liberdade humana. Este feito está a deteriorar o inmenso patrimonio de valores que
fai da nosa sociedade civil un lugar de coexistencia pacífica» [n. 17]
Reconquistar o humano. «Isto require ante todo que se emprenda unha reconquista do humano, para reabrir os horizontes á sobreabundancia de valores, que é a única que permite ao home
atoparse a si mesmo e construír sociedades que sexan acolledoras e
inclusivas, onde haxa espazo para os máis débiles e onde a riqueza
se utilice en beneficio de todos. En resumo, lugares onde ao home
lle resulte belo vivir e fácil esperar.» [n. 17]

3.- Diagnóstico da grave situación
Mercados incontrolados. «A experiencia das últimas décadas
demostrou con evidencia, por unha banda, o inxenua que é a confianza nunha autosuficiencia distributiva dos mercados… e, doutra banda, a impelente necesidade dunha adecuada regulación,
que conxugue ao mesmo tempo liberdade e tutela de todos os suxeitos…, especialmente dos máis vulnerables.» [n. 21]
Volatilidade extrema. «A extrema volatilidade e mobilidade dos
capitais comprometidos no mundo financeiro permite a quen dispón deles operar facilmente máis aló de toda norma que non sexa
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a dun beneficio inmediato, chantaxeando a miúdo desde unha posición de forza tamén ao poder político de quenda.» [n. 21]
Espazos con baleiro normativo. «Os espazos con baleiro normativo e institucional constitúen espazos favorables, non só para o
risco moral e a malversación, senón tamén para a aparición… de
burbullas especulativas e logo repentinos colapsos ruinosos –e de
crises sistémicas.» [n. 21]
Comportamentos inaceptables. «Entre os comportamentos moralmente criticables na xestión do aforro por parte dos asesores
financeiros cabe sinalar:
• os excesivos movementos da carteira de títulos, co propósito
principal de incrementar os ingresos xerados polas comisións
do intermediario;
• a desaparición da imparcialidade debida na oferta de instrumentos de aforro, coa complicidade dalgúns bancos, alí onde
os produtos doutros suxeitos se axustarían mellor ás necesidades do cliente;
• neglixencia dolosa por parte dos consultores, respecto á protección dos intereses da carteira dos seus clientes;
• a concesión de préstamos por parte dun intermediario bancario, subordinada á simultánea subscrición doutros produtos
financeiros quizais non favorables ao cliente.» [n. 22]
Ascenso de directivos sen escrúpulos. «A finalidade do mero lucro crea facilmente unha lóxica perversa e selectiva, que a miúdo
favorece o ascenso á cima empresarial de suxeitos capaces pero
cobizosos e sen escrúpulos, cunha acción social impulsada principalmente por unha ganancia persoal egoísta.» [n. 23]
Empresas en risco polo seu cortoplacismo. «Esta lóxica obriga con frecuencia á administración a crear políticas económicas
encamiñadas, non a impulsar a saúde económica das empresas
ás que servían, senón a incrementar só os beneficios dos accionistas…, que… terminan por… deixar ás empresas debilitadas e
empobrecidas» [n. 23]
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Provoca unha cultura xeral inmoral. «Todo isto facilmente xera
e difunde unha cultura profundamente amoral –na que con frecuencia non se dubida en cometer un delito, cando os beneficios
esperados superan as sancións previstas– e contamina seriamente
a saúde de calquera sistema económico-social, poñendo en perigo… todas as formas de socialización.» [n. 23]
Títulos de alto risco. «A creación de títulos de crédito de alto
risco… crean facilmente insolvencia…, xerando intoxicación en
amplos sectores e dificultades potencialmente sistémicas. Esta
contaminación dos mercados contradí a necesaria saúde do sistema económico-financeiro, e é inaceptable» [n. 25]
Estruturas piramidais. «Para algúns tipos de derivados… construíanse estruturas cada vez máis complexas (titulizacións de titulizacións), nas cales é cada vez máis difícil –en realidade practicamente imposible despois de varias destas transaccións– establecer
en modo razoable e recto o seu valor fundamental… Todo iso favoreceu o xurdimento de burbullas especulativas» [n. 25]
Bombas de reloxería. «O esvaecemento crecente da transparencia do que aseguran…, fainos cada vez menos aceptables…, xa que
os transforma nunha especie de bombas de reloxería, listas para
explotar antes ou despois, esparexendo a súa falta de fiabilidade
económica e intoxicando os mercados.» [n. 26]
Buscar a quebra de terceiros. «Unha valoración ética semellante
pódese facer tamén con respecto aos usos dos credit default swap
(CDS: permuta de incumprimento crediticio; isto é, contratos particulares aseguradores do risco de quebra), que permiten apostar
sobre o risco de quebra dun terceiro… O mercado de CDS, en vésperas da crise económica de 2007, era tan impoñente que representaba aproximadamente o equivalente do PIB mundial. A difusión
sen límites adecuados deste tipo de contratos favoreceu o crecemento de finanzas de risco e de apostas sobre a quebra de terceiros,
o que resulta inaceptable desde o punto de visto ético.» [n. 26]
Manipular a taxa de interese. «Nun punto neurálxico do dinamismo dos mercados financeiros atópanse tanto a fixación (fixing)
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da taxa de interese relativa aos préstamos interbancarios (LIBOR),
cunha cuantificación que serve como taxa-guía de interese do mercado monetario, como as taxas de cambio oficiais das distintas divisas, aplicadas polos bancos.
Mafia financeira. A manipulación do LIBOR constitúe por tanto
un caso de grave violación ética, con consecuencias de amplo alcance. O feito de que isto puidese suceder impunemente durante
moitos anos demostra o fráxil e exposto á fraude que é un sistema
financeiro que non estea suficientemente controlado por normas
e se ache desprovisto de sancións… Neste contexto, a creación de
verdadeiros «cárteles» de conivencia entre os suxeitos responsables da correcta fixación do nivel desas taxas constitúe un caso de
asociación para delinquir» [n. 27]
Sistemas bancarios paralelos. «Xa non é posible ignorar fenómenos coma a expansión no mundo dos sistemas bancarios paralelos
(shadow banking system), os cales, …determinaron de feito unha
perda de control sobre o sistema» [n. 29]
Sistemas financeiros á sombra. «A existencia destes sistemas
«sombra» é unha das principais concausas que levaron ao desenvolvemento e á difusión global da recente crise económico-financeira que comezou nos EE.UU. coa das hipotecas subprime no
verán de 2007.» [n. 29]
Offshore. «O mundo das finanzas offshore… constitúe outra razón de empobrecemento do sistema normal de produción e distribución de bens e servizos… Tales realidades, onde subtraen
inxustamente linfa vital á economía real, dificilmente poden atopar
unha xustificación, xa sexa desde o punto de vista ético, xa sexa en
termos da eficiencia global do mesmo sistema económico». [n. 30]
Lavado de diñeiro sucio. «Non é posible ignorar que esas sedes
offshore se converteran en lugares de lavado de diñeiro «sucio», é
dicir, froito de ganancias ilícitas (roubo, fraude, corrupción, asociación criminal, mafia, botín de guerra…).» [n. 30]
Estados hipócritas. «Algúns Estados permitiron que se sacase
proveito mesmo de delitos, sentíndose non responsables porque
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non se realizaban formalmente baixo a súa xurisdición. Isto representa, desde un punto de vista moral, unha forma obvia de hipocrisía». [n. 30]
Empeora a débeda pública. «Especialmente nos países con economías menos desenvolvidas, o sistema offshore empeorou a débeda pública… A riqueza privada acumulada nos paraísos fiscais
por algunhas elites ten case igualada a débeda pública dos seus
respectivos países… Na orixe desa débeda a miúdo están os pasivos económicos xerados por privados e logo descargados sobre os
ombreiros do sistema público.» [n. 32]

4.- Solucións de política económica
Autocrítica. «É urxente unha autocrítica sincera a este respecto,
así como un invertemento de tendencia, favorecendo en cambio
unha cultura empresarial e financeira que teña en conta todos
aqueles factores que constitúen o ben común.» [n. 23]
Regular. «Os mercados necesitan orientacións sólidas e robustas, …así como regras, que hai que actualizar continuamente»
[n. 21]
Freos. «Cando a velocidade dos procesos de innovación produce
excesivos riscos sistémicos, cómpre que os operadores económicos
acepten os vínculos e freos que esixe o ben común, sen tratar de
burlalos ou diminuílos». [n. 21]
Certificar. «Enténdese a esixencia, cada vez máis advertida, de
introducir unha certificación das autoridades públicas para todos
os produtos que proveñen da innovación financeira… Esta esixencia demostra así mesmo a urxencia dunha coordinación supranacional entre as diferentes arquitecturas dos sistemas financeiros
locais.» [n.19]
Coordinación supranacional. «É importante manter unha
coordinación estable, clara e eficaz entre as diversas autoridades
nacionais de regulación dos mercados, …compartir con prontitude
decisións vinculantes cando o esixa o risco para o ben común…
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As dificultades… non deben desalentar a procura e a actuación
destes sistemas normativos… e o seu alcance debe ser igualmente
supranacional.» [n. 21]
Bancos con suficientes fondos. «Os bancos, para poder soportar
adecuadamente os riscos afrontados, deben dispoñer de convenientes dotacións de activos, de modo que unha eventual socialización das perdas sexa o máis limitada posible e recaia sobre todo
naqueles que foron realmente responsables.» [n. 24]
Control das axencias de rating. «Cada título de crédito debe corresponder a un valor orientativamente real e non só presumible
e dificilmente cotexable. En tal sentido, é cada vez máis urxente
unha regulación e avaliación pública sobre as partes do comportamento das axencias de rating do crédito, con instrumentos xurídicos que permitan, por unha banda, sancionar as accións distortas
e, por outro, impedir a creación de situacións de oligopolio perigoso» [n. 25]
Órganos de cumprimento. «Hoxe en día, os principais actores
do mundo financeiro, e en especial os bancos, deben contar con
órganos internos que garantan o adecuado control de conformidade (compliance), ou autocontrol da lexitimidade dos principais
pasos do proceso de decisión e dos produtos máis importantes
ofrecidos pola empresa… A práctica desta modalidade de control
quedaría facilitada, segundo o parecer de moitos, se se establecesen Comités éticos, que funcionasen xunto aos Consellos de Administración» [n. 28]
Impostos offshore. «Bastaría un imposto mínimo sobre as transaccións offshore para resolver gran parte do problema da fame no
mundo: por que non facelo con valentía?» [n. 31]
Desenvolver a sociedade civil. «Moitas asociacións con orixe na
sociedade civil son, neste sentido, unha reserva de conciencia e
responsabilidade social, da que non podemos prescindir.» [n. 34]
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5.- Acción persoal e cidadá
A nosa responsabilidade persoal. «Todo o devandito até agora
non afecta só a entidades fóra do noso control, senón que cae tamén dentro da esfera da nosa responsabilidade. Isto significa que
temos ao noso dispor ferramentas importantes para contribuír a
resolver moitos problemas. Por exemplo, os mercados viven grazas
á demanda e á oferta de bens; neste sentido, cada un de nós pode
influír en modo decisivo, polo menos, na configuración desa demanda.» [n. 33]
Exame crítico de consumo e aforro. «É importante un exercicio
crítico e responsable do consumo e do aforro. Facer a compra,
acción cotiá coa que nos dotamos do necesario para vivir, implica tamén unha selección entre os diversos produtos que ofrece o
mercado.» [n. 33]
Elixir ben. «É necesario seleccionar aqueles bens de consumo
detrás dos cales hai un proceso eticamente digno, xa que mesmo a
través do xesto, aparentemente banal, do consumo expresamos cos
feitos unha ética» [n. 33]
Votar coa carteira. «Alguén falou, neste sentido, de «votar coa
carteira»: trátase, en efecto, de votar diariamente no mercado a
favor do que axuda ao verdadeiro benestar de todos nós e rexeitar
o que o prexudica.» [n. 33]
Non resignarnos ao cinismo. «Fronte á inmensidade e omnipresenza dos actuais sistemas económico-financeiros, podémonos
sentir tentados a resignarnos ao cinismo e a pensar que, coas nosas
pobres forzas, non podemos facer moito. En realidade, cada un de
nós pode facer moito, especialmente se non queda só.» [n. 34]
Fernando Vidal Fernández
Instituto Universitario da Familia - U. Pontificia Comillas
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Carta do Santo Padre, Francisco,
ao pobo de Deus
Papa Francisco

«Se un membro sofre, todos sofren con el» (lCor 12, 26). Estas palabras de san Paulo resoan con forza no meu corazón ao constatar
unha vez máis o sufrimento vivido por moitos menores por mor de
abusos sexuais, de poder e de conciencia cometidos por un notable
número de cregos e persoas consagradas. Un crime que xera fondas
feridas de dor e impotencia; primeiramente na vítimas, pero tamén
nos seus familiares e en toda a comunidade, sexan crentes ou non
crentes. Ollando cara ao pasado, nunca será abondo o que se faga
para pedir perdón e buscar reparar o dano causado. Ollando cara
ao futuro, sempre será pouco todo o que se faga para xerar unha
cultura capaz de evitar que estas situacións non só non se repitan,
senón que non atopen espazos para ser encubertas e perpetuarse. A
dor das vítimas e das súas familias é tamén a nosa dor, por iso urxe
reafirmar unha vez máis o noso compromiso para garantir a protección dos menores e dos adultos en situación de vulnerabilidade.

1.- Se un membro sofre
Nos últimos días fíxose público un informe onde se detallaba o
vivido por mil sobreviventes cando menos, vítimas do abuso sexual,
de poder e de conciencia en mans de sacerdotes durante aproximadamente setenta anos. Aínda que se poida dicir que a maioría dos
casos corresponden ao pasado, non obstante, co paso do tempo
puidemos coñecer a dor de moitas das vítimas e constatamos que
as feridas nunca desaparecen e obrígannos a condenar con forza
estas atrocidades, así como a unir esforzos para erradicar esta cultura de morte; as feridas «nunca prescriben». A dor destas vítimas
é un xemido que clama ao ceo, que chega á alma e que durante
82
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moito tempo foi ignorado, calado ou silenciado. Pero o seu berro
foi máis forte ca todas as medidas que o intentaron silenciar ou
que mesmo pretenderon resolvelo con decisións que aumentaron
a gravidade caendo na complicidade. Clamor que o Señor escoitou
demostrándonos, unha vez máis, de que parte quere estar. O cántico de María non se equivoca e segue resoando ao longo da historia, porque o Señor lémbrase da promesa que fixo aos nosos pais:
«Desbarata os proxectos da xente soberbia, derruba do seu trono
a xente de poder e soergue a xente humilde; ás persoas famentas
éncheas de bens e ás ricas despídeas baleiras» (Lc 1, 51-53), e
sentimos vergonza cando constatamos que o noso estilo de vida
desmentiu e desmente o que recitamos coa nosa voz.
Con vergonza e arrepentimento, como comunidade eclesial,
asumimos que non soubemos estar onde tiñamos que estar, que
non actuamos a tempo recoñecendo a magnitude e a gravidade do
dano que se estaba causando en tantas vidas. Temos descoidado
e abandonado aos pequenos. Fago miñas as palabras do daquela
cardeal Ratzinger cando, no Viacrucis escrito para o Venres Santo
do 2005, se uniu ao berro de dor de tantas vítimas e, clamando,
dicía: «Canta sucidade na Igrexa e entre os que polo seu sacerdocio deberían estar completamente entregados a el! Canta soberbia,
canta autosuficiencia! (…) A traizón dos discípulos, a recepción
indigna do seu Corpo e do seu Sangue, é certamente a maior dor
do Redentor, a que lle traspasa o corazón. Non nos queda máis ca
berrarlle desde o fondo da alma: Kyrie, eleison –Señor, sálvanos
(cf. Mt 8, 25)» (Novena Estación).

2.- Todos sofren con el
A magnitude e a gravidade dos acontecementos esixe asumir
este feito de maneira global e comunitaria. Aínda que é importante
e necesario en todo camiño de conversión ter coñecemento do
sucedido, isto en si mesmo non abonda. Hoxe vémonos desafiados
como Pobo de Deus a asumir a dor dos nosos irmáns vulnerados na
súa carne e no seu espírito. Se no pasado a omisión puido se converter nunha forma de resposta, hoxe queremos que a solidariedaEncrucillada 210, novembro-decembro 2018
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de, entendida no seu senso máis fondo e desafiante, se converta
no noso modo de facer a historia presente e futura, nun ámbito
onde os conflitos, as tensións e especialmente as vítimas de todo
tipo de abuso poidan atopar unha man tendida que as protexa e
rescate da súa dor (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 228). Tal solidariedade pola súa banda esixe de nós denunciar todo aquilo que
poña en perigo a integridade de calquera persoa. Solidariedade
que reclama loitar contra todo tipo de corrupción, especialmente
a espiritual, «porque trátase dunha cegueira cómoda e autosuficiente onde todo termina parecendo lícito: o engano, a calumnia,
o egoísmo e tantas formas sutís de autorreferencialidade, xa que ‘o
mesmo Satanás disfrázase de anxo de luz (2Cor 11, 14)’» (Exhort.
ap. Gaudete et exsultate, 165). A chamada de san Paulo a sufrir co
que sofre é o mellor antídoto contra calquera intento de seguir reproducindo entre nós as palabras de Caín: «Son eu acaso o gardián
do meu irmán?» (Xén 4, 9).
Son consciente do esforzo e do traballo que se está a realizar
en distintas partes do mundo para garantir e xerar as mediacións
necesarias que dean seguridade e protexan a integridade de nenos
e de adultos en estado de vulnerabilidade, así como de implementar a «tolerancia cero» e dos modos de render contas por parte
de todas aquelas persoas que realicen ou encubran estes delitos.
Témonos demorado moito en aplicar estas accións e sancións tan
necesarias, pero confío en que axudarán a garantir unha maior
cultura do coidado no presente e no futuro.
Conxuntamente con eses esforzos cómpre que cada persoa bautizada se sinta involucrada na transformación eclesial e social que
tanto necesitamos. Tal transformación esixe a conversión persoal e
comunitaria, e lévanos a ollar na mesma dirección na que o Señor
olla. Así lle compracía dicir a san Xoán Paulo II: «Se verdadeiramente partimos da contemplación de Cristo, temos que sabelo
descubrir sobre todo no rostro daquelas persoas coas que el mesmo se quixo identificar» (Carta ap. Novo millennio ineunte, 49).
Aprende a ollar onde o Señor olla, a estar onde o Señor quere que
esteamos, a converter o corazón ante a súa presenza. Para isto ha84
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nos axudar a oración e a penitencia. Invito a todo o santo Pobo fiel
de Deus ao exercicio penitencial da oración e do xaxún, seguindo
o mandato do Señor1, que esperte a nosa conciencia, a nosa solidariedade e compromiso cunha cultura do coidado e do «nunca
máis» a todo tipo e forma de abuso.
É imposible imaxinar unha conversión da actuación eclesial sen
a participación activa de todas as persoas que integran o Pobo de
Deus. Máis aínda, cada vez que temos intentado suplantar, acalar,
ignorar, reducir a pequenas elites o Pobo de Deus, construímos
comunidades, plans, acentuacións teolóxicas, espiritualidades e
estruturas sen raíces, sen memoria, sen rostro, sen corpo, en definitiva, sen vida2. Isto maniféstase con claridade nunha maneira
anómala de entender a autoridade na Igrexa –tan común en moitas
comunidades nas que se teñen dado as condutas de abuso sexual,
de poder e de conciencia– como é o clericalismo, esa actitude que
«non só anula a personalidade dos cristiáns, senón que ten unha
tendencia a diminuír e desvalorizar a graza bautismal que o Espírito Santo puxo no corazón da nosa xente»3. O clericalismo, favorecido ben polos propios sacerdotes, ben polas persoas laicas, xera
unha escisión no corpo eclesial que beneficia e axuda a perpetuar
moitos dos males que hoxe denunciamos. Dicir non ao abuso é
dicir enerxicamente non a calquera forma de clericalismo.
Sempre é bo lembrar que o Señor «na historia da salvación salvou o seu pobo. Non existe identidade plena sen pertenza a un
pobo. Ninguén se salva só, como individuo illado, senón que Deus
atráenos tendo en conta a complexa trama de relacións interpersoais que se establecen na comunidade humana: Deus quixo entrar nunha dinámica popular, na dinámica dun pobo» (Exhort. ap.
Gaudete et exsultate, 6). Polo tanto, a única maneira que temos
para responder a este mal que vén cobrando tantas vidas é vivilo
como unha tarefa que nos involucra e compete a todos como Pobo
1

«Esta clase de demos soamente se bota fóra coa oración e o xaxún» (Mt 17, 21).

2

Cf. Carta ao Pobo de Deus que peregrina en Chile (31 maio 2018).

3 Carta ao Cardeal Marc Ouellet, Presidente da Pontificia Comisión para América Latina (19 de marzo, 2016).
Encrucillada 210, novembro-decembro 2018

85
573

Papa Francisco

de Deus. Esta conciencia de nos sentir parte dun pobo e dunha
historia común fará posible que recoñezamos os nosos pecados e
erros do pasado cunha apertura penitencial capaz de se deixar renovar desde dentro. Todo o que se realice para erradicar das nosas
comunidades a cultura do abuso, sen unha participación activa de
todos os membros da Igrexa, non dará xerado as dinámicas necesarias para unha sa e realista transformación. A dimensión penitencial de xaxún e oración axudaranos como Pobo de Deus a nos
poñer diante do Señor e dos nosos irmáns feridos, como pecadores
que imploran o perdón e a graza da vergonza e da conversión, e
así elaborar accións que xeren dinamismos en sintonía co Evanxeo. Porque «cada vez que intentamos volver á fonte e recuperar a
frescura do Evanxeo, aparecen novos camiños, métodos creativos,
outras formas de expresión, sinais máis elocuentes, palabras cargadas de renovado significado para o mundo actual» (Exhort. ap.
Evangelii gaudium, 11).
É imprescindible que como Igrexa poidamos recoñecer e condenar con dor e vergonza as atrocidades cometidas por persoas
consagradas, cregos e mesmo por todos aqueles que tiñan a misión
de velar e coidar as persoas máis vulnerables. Pidamos perdón polos pecados propios e alleos. A conciencia de pecado axúdanos a
recoñecer os erros, os delitos e as feridas xeradas no pasado e permítenos abrirnos e comprometernos máis co presente nun camiño
de renovada conversión.
Do mesmo xeito, a penitencia e a oración axudaranos a sensibilizar os nosos ollos e o noso corazón ante o sufrimento alleo e a vencer o afán de dominio e posesión que moitas veces acaban sendo a
raíz destes males. Que o xaxún e a oración esperten os nosos oídos
ante a dor silenciada en nenos, mozos e discapacitados. Xaxún que
nos dea fame e sede de xustiza e nos empuxe a camiñar na verdade, apoiando todas as mediacións xudiciais que sexan necesarias.
Un xaxún que nos sacuda e nos leve a comprometernos desde a
verdade e a caridade con todos os seres humanos de boa vontade
e coa sociedade en xeral, para loitar contra calquera tipo de abuso
sexual, de poder e de conciencia.
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Desta forma poderemos transparentar a vocación á que fomos
chamados de ser «signo e instrumento da unión íntima con Deus
e da unidade de todo o xénero humano» (Conc. Ecum. Vat. II,
Const. Dogm. Lumen gentium, 1).
«Se un membro sofre, todos sofren con el», dicíanos san Paulo. Por medio da actitude orante e penitencial poderemos entrar
en sintonía persoal e comunitaria con esta exhortación para que
medre entre nós o don da compaixón, da xustiza, da prevención e
da reparación. María soubo estar ao pé da cruz do seu Fillo. Non
o fixo de calquera maneira, senón que estivo firmemente de pé e
ao seu carón. Con esta postura manifesta o seu xeito de estar na
vida. Cando experimentamos a desolación que nos producen estas
chagas eclesiais, faranos ben con María «instar máis na oración»
(S. Ignacio de Loiola, Exercicios Espirituais, 319), buscando medrar máis en amor e fidelidade á Igrexa. Ela, a primeira discípula,
apréndenos a todos os discípulos como nos debemos parar ante o
sufrimento do inocente, sen evasións nin pusilanimidade. Ollar a
María é aprender a descubrir onde e como ten que estar o discípulo de Cristo.
Que o Espírito Santo nos dea a graza da conversión e a unción
interior para poder expresar, ante estes crimes de abuso, a nosa
compunción e a nosa decisión de loitar con valentía.
Vaticano, 20 de agosto de 2018
Francisco
Traduciu ao galego da versión oficial en castelán:
Manuel Regal Ledo
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Uxío, o ben nado
Francisco Martínez Sánchez

Non quixera, neste ledo día do teu aniversario, querido Uxío,
embazar os lazos da túa humildade tan característica; pero, se «a
verdade é humildade», deixa que o meu corazón se abra ao recordo
franco dos meus anos de alumno, primeiro, e de compañeiro en
docencia e pastoral, á túa beira, anos mais tarde. Ti fuches peza
axeitada no quebracabezas da miña educación, xunto a esa excepcional dinastía formada polos Porta, Prieto Verdes, Fernández e
Fernández, Xosé Mari, Xaime, Dino, e un longo etcétera.
Amigo Uxío, a túa vida sempre estivo marcada pola coherencia e
o compromiso humano e sacerdotal. E esa esencia divina, coa que
o bo Deus te adornou, pola súa graza, tocounos a min e a moitísimos máis. Brindo por iso!
Sempre te recoñecín como auténtico, medularmente auténtico.
Así, tiven a oportunidade de dálo a coñecer ao meu ben querido bispo en Francia, seguindo unha carta túa onde me pedías que volvese
á diocese. O teu silencio posterior foi moi elocuente. Fixéchesme
ver, e así ata hoxe, que a mediocridade non tivo destino na túa vida.
Estreando o meu sacerdocio, tiven a fortuna de uliscar de preto
o teu «olor a ovella» nos teus tempos de cura rural de Fórnea. Foi
pouco tempo, pero abondo para deixar ben estampado en min ese
mundo evanxélico que levabas dentro. Outro tanto dirase do teu
paso por As Pontes e Vilalba.
Dos meus tempos de estudante, recordo as túas clases ben documentadas, sen facer alardes da túa sabedoría. A ti déboche o
gusto pola poesía e a Sagrada Escritura, que, groliño a groliño,
88
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arribou en min. Neste intre, lémbrome dos teus poemas, na revista
Estría, e das correccións que me facías nas miñas primeiras poesías, ou a ilusión que creaches en min para que ampliara estudos
en Madrid e posteriormente en Lyon!
Fuches, e es, poeta orixinal. Veño de constatalo, unha vez máis,
achegándome á túa alma, a través do teu libro de poemas titulado
«Poemas da miña vida», que puiden conseguir por internet. Xenial.
Asceta e místico, desde aquela ata hoxe. Compromiso teu fundido na miña alma, dende a adolescencia… ata agora, xa longamente
septuaxenario.
Exemplo de perseveranza, introducíndote, xa maior, no mundo
da música, coa guitarra, o harmonio, a schola do Seminario, o Orfeón de Mondoñedo, a coral de Vilalba… Lograches que máis de
un andásemos remando a través de pentagramas.
Hoxe, dende Granada, vexo a un home, ben nado, co evanxeo
pegado ao seu corazón, sen arrialo xamais, ata o atardecer dos seus
anos, –noventa ledos anos!–, cubertos de servizo, sabedoría e humildade, sen ambigüidades. E ese elo ti!
Un día, alá lonxe, premiaches, nun concurso, o meu slogan: «El
sacerdocio es cantar la cruz sin bajarse de tono». Pois ben, cheo de
gozo, «devólvoche» agora o premio, porque ti, músico excepcional,
xamais te baixaches de ton ao cantar, a diario, o teu sacerdocio.
Graciñas, Uxío, Eugenio, o ben nado! Pido ao noso Pai do Ceo
que nos conceda a graza de chegar a festexar ledamente o teu centenario. Polo menos que nolo conceda a cantos quixemos emularte
e quedamos no camiño…
Francisco Martínez Sánchez
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Carta desde a banda da esperanza
Manuel Regal Ledo

Buscando quentura
para as invernías
Empezou o outono con xeitos
de invernía. Ameazan as augas e
os ventos. Os fríos do norte visítannos antes tempo e xa a neve
fai de señora polo Cebreiro. O
arboredo case non ten tempo
para cambiar de roupaxe e anda
algo tolo entre se vestir de verde,
marelo, vermello ou acastañado, ou todo revolto. Compensa
así coa súa graza a dureza don
clima hostil, que a xente entendida anuncia petón e persistente. Sabemos que a vida segue aí,
agochada, disposta a ben pasar
a etapa da invernía, preparándoo todo coidadosamente para
o estoupido primaveral.
Quizabes este cadro da natureza poida ser coma unha parábola de como nos van indo as
cousas, vendo nestas tanto os
acontecementos civís da sociedade como os meramente relixiosos; nuns e noutros, xaora –
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así o cremos firmemente–, xógase a gloria da xente, a gloria polo
tanto de Deus. E así, aínda que
a barruntada exterior nos encolla os corpos e os ánimos, aléntanos a esperanza de que algo
se move silandeiramente nos
baixos das nosas vidas, da nosa
historia augurando venturas. Así
o cremos. E ao servizo desta fe
van estas nosas palabras.

1.- De visita polo «Val
dos Caídos»
Pechamos a Crónica anterior
manifestando o noso desexo de
comentar brevemente algo do
que nos provoca a evocación
deste monumento que xa non
sabemos ben como cualificar:
de relixioso?, de político?, de
enxalzamento do Deus da paz?,
de enxalzamento do Deus da
guerra?, para a reconciliación?,
para o enfrontamento?, para selar pasados?, para remexelos?,
ao Deus da paz?, ao Deus das
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cruzadas? O que ata hai poucos
anos, na nosa conciencia algo
inocente, non era máis ca un
esplendoroso e quizais excesivo edificio –froito do «mal da
pedra» que afecta gravemente
a case todas as persoas que se
moven con aires prepotentes e
necesitan prolongarse no tempo
mediante obras materiais relevantes–, converteuse nun «signo de discusión», como aquela
espada ben sabida de María (cfr.
Lc 2, 35), que tenta atravesar a
alma da convivencia española.
A comunidade beneditina
do mosteiro da Santa Cruz do
Val dos Caídos empezou a cantar loanzas a Deus e, igual sen
querelo, tamén ao réxime franquista, no ano 1958, como consecuencia da cultura nacionalcatólica que daquela o invadía
case todo. O soado abade, Xusto
Pérez de Urbel, encabezou o primeiro grupo de monxes que de
Silos baixaron ata a serra madrileña, e que hoxe preside o prior
Santiago Cantera. Non era nada
doado o papel que se lles encomendaba: ser comunidade de
reconciliación rodeada dunha
historia e dunha chea de signos
que en boa medida falaban do
contrario; era enorme, case insuperable, a tentación de vincu-

larse emocionalmente coa simbólica e coa lectura franquista
da historia recente de España. E
así foron pasando os anos e, cos
anos, o que se pretendía fose un
elemento de arrefriamento das
tensións entre os vellos vencedores e vencidos, foi pasando a
ser na conciencia de millóns de
homes e de mulleres españois
coma un cancro que dificultaba
a convivencia e que, polo tanto,
necesitaba ser extirpado. Todo
se concentrou de maneira un
tanto simplista na necesidade
do traslado dos restos de Francisco Franco, porque disque a
súa presenza alí, comandando
con honores especiais os restos de milleiros de mortos con
mortes por el causadas, era simplemente unha burla case dantesca.
O actual goberno español
está empeñado en levantar os
restos de Francisco Franco e en
levalos a un lugar carente de honores especiais. Posiblemente o
faga. Cremos que é ben que o
faga. En realidade o acto histórico de reconciliación que coa
construción dos Val dos Caídos
se pretendía realizar non foi tal;
posiblemente, no fondo, nin tal
reconciliación estaba no ánimo
de quen dela falaba. ReconciEncrucillada 210, novembro-decembro 2018
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liar significa cando menos admitir erros –e que erros!–, non
recoñecer o sucedido como ben
sucedido, e agora paz e despois
gloria. Co traslado dos restos
de Francisco Franco e coa posible consecuente diminución da
afluencia política cara á abadía,
os monxes quedarían liberados
dunha boa rémora para o seu
labor de pacificación, de acordo co lema «Pax» que caracteriza aos beneditinos. De todas
as maneiras, o tal traslado non
sería máis ca un primeiro capítulo dun longo proceso de reconciliación que ata o presente,
despois de 80 anos de remate da
contenda fratricida, non se ten
encarado con verdadeira vontade de facelo. A lei de que todo
pasa co tempo aquí non se cumpre. E os lumes mal apagados
poden reavivarse con calquera
vento adverso. A lei de memoria
histórica, aplicada con sentido
común, pode axudar no intento. E tamén o podemos facer,
e moito, a xente de Igrexa, reconciliada por medio de Cristo
e portadora dunha encomenda
de reconciliación (cfr. 2Cor 5,
18-19), que ha ter, se quere ser
tal, unha verificación histórica,
cando a historia así o demanda.
Se así o queremos, temos es92
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pírito e táboas para nos mover
atinadamente neste delicado
asunto e podemos contribuír a
unha necesaria pacificación dos
ánimos. Oxalá!

2.- Cara a unha preocupante
invernía democrática
Chama a atención a forza
que en importantes partes do
mundo están collendo os réximes de talante cando menos
fortemente autoritario. Nalgúns
lugares estes réximes viñan impostos de vello pola forza, pero
noutros estanse impoñendo co
apoio democrático pasado polas urnas; onde non acadaron o
poder, si conseguiron unha representación significativa. Vén
pasando nalgúns países europeos, pasou nos EE.UU. e pasou recentemente no Brasil. Por
aí andan os analistas intentando
descifrar o feito; moitos apúntanse a interpretalos como un
paso máis dun neoliberalismo,
que sabe manexar todo o que
está ao seu alcance, permitido
ou non, quen sabe?, para en definitiva impoñer as súas teses:
gobernos condescendentes que
deixen as mans libres. Pero hai
moitos máis matices que nos
desconcertan. Créanse ou per-
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mítense desigualdades sociais,
con formas de vida máis ou menos depauperadas, que logo se
encirran contra supostos inimigos causantes dos feitos: inmigrantes, populistas, exceso de
liberdades, falta de controis…;
e envolto moitas veces en extremas actitudes medrosas e
proteccionistas do «noso», sexa
este noso o país, as crenzas, as
tradicións propias. Todo parece
apuntar cara a un afiado destes
síntomas, e a que nun futuro
próximo quizais nos sentiremos
morriñosos polo que agora temos, que nos parece pouco.
Preocúpanos o papel que
xoga ou pode xogar a Igrexa en
todo isto. O documento «Oeconomicae et pecuniariae quaestiones», que comentamos na
Crónica anterior, permítenos
ver a perspectiva na que se sitúa
a doutrina social da Igrexa para
analizar moitos elementos deste acontecer turbulento. Pero é
unha perspectiva pola que pasan de largo os construtores das
novas realidades políticas. Máis
alá dese marco de comprensión
e de posible acción, as persoas
crentes, católicas e non católicas, acaban incluídas nos procesos electorais duns e doutros
países, e que papel xogan aí? No

Brasil, por nos referir ao último
país que entrou nesta carreira
autoritaria, os crentes católicos
maiormente apostaron por unhas maneiras de facer política
próximas ao PT (partido dos
traballadores), entre as que estaba un traballo de contención
ante todo o interese dos grandes capitais internacionais por
acaparar inxentes cantidades
de terreo de selva para satisfacer os seus intereses económicos contra os intereses de masas
de homes e mulleres sen terra.
Houbo unha pequena parte de
católicos que apoiaron ao controvertido Bolsonaro (que nun
momento democrático normal,
san, debería cando menos estar incapacitado para calquera
cargo público polo que a súa
boca esbardallaba), e houbo
unha maioría evanxelista que o
apoiou na súa visión máis tradicional da familia e reforzou as
súas medidas a prol dun recorte
de liberdades en cuestións que
lle fan as beiras á sexualidade
(divorcio, LXTBI); os grandes
problemas sociais parecen non
existir para estas formas de crer,
ou existen pero non teñen entidade ante os primeiros, ou simplemente resólvense con man
castigadora.
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No Brasil perdeu o PT e perdeu tamén a Igrexa católica,
que ve como se lle van escapando fieis a milleiros, a millóns,
cara ás bancadas evanxélicas.
No Brasil e noutras partes perde
esa Igrexa que, coa lectura das
Benaventuranzas e de Mt 25
nas mans (tan repetidamente
encomendada polo Papa Francisco), ve como xente en principio ben desvalida lle dá as costas
e apúntase a novos mesianismos
(Jair Messías son os nomes de
Bolsonaro), que teñen todas
as bazas para acabar en novas
frustracións. No Brasil perdemos dalgunha maneira todos
nós, todos os homes e mulleres
que, apegándonos ao Evanxeo
de Xesús, pensamos ter atinado
cunha resposta eficiente para
as maiorías empobrecidas. Será
que a xente, como lle pasou a
Xesús, lle volve as costas a esta
maneira de vincular fe e vida,
fe e pobreza, fe e riqueza, ou
será que non estamos facendo
as cousas tan ben como pensabamos, ou será que o «príncipe
deste mundo» é moi poderoso e
non lle damos paso ao máis valente que o poida derrubar (cfr.
Mt 12, 29).
En fin, que no horizonte aparece unha preocupante invernía
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democrática que o cuestiona
todo, e que porá a proba a nosa
mesma fe relixiosa no referente
ao seu significado e valor para
axudar a resolver problemas humanitarios. Tempos de proba,
tempos de purificación, para os
que cómpre nutrirse axeitadamente.

3.- No Sínodo da mocidade
No momento en que nos dispoñemos a redactar esta Crónica aínda non nos puidemos
facer cunha versión do documento final do Sínodo da mocidade, celebrado en Roma entre
os días 3 e 28 de outubro. Non
puidemos lelo e, polo tanto,
non poderemos comentalo desde nós mesmos. Sabemos, iso
si, que é un documento relativamente longo, que se compón
dunha introdución e tres partes
que teñen títulos que fan referencia ao relato de Emaús (Lc
24, 13-35): «Camiñaba canda
eles»(v. 15), 1.ª; «Abríronselles
os ollos»(v. 31), 2.ª; e «Erguéronse axiña»(v.33), 3.ª. Cadansúa parte, á súa vez, divídese en
catro apartados: para a primeira: «Igrexa que escoita», «Tres
sínodos cruciais», «Identidade e
relacións» e «Ser mozos e mozas
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hoxe»; para a segunda: «O don
da mocidade», «O misterio da
vocación», «A misión de acompañar» e «A arte de discernir»;
e para a cuarta: «A sinodalidade
misioneira da Igrexa», «Camiñar en grupo no día a día», «Un
relanzamento misioneiro renovado» e «Formación integral».
Todo remata cunhas breves reflexións sobre a santidade, que
conforman a conclusión. En
total 167 parágrafos, que recibiron todos eles o placet dos
asistentes que tiñan dereito a
votar, aínda que non todos coas
mesmas maiorías.
E este foi o traballo levado a
cabo durante case un mes por
266 bispos, 20 cregos e relixiosos, 23 expertos en cuestións
relativas á mocidade e 43 oíntes, entre os que se atopaban
34 mozos e mozas, que algo,
pouco, puideron falar, pero que
careceron de voto. Se nos fiamos de varias persoas con criterio que leron o texto e compartiron impresións, non nos
atopamos ante un documento
que vaia marcar época precisamente; máis ben, algo sen moita graza nin moito nervio. Non
dubidamos do interese e da boa
vontade das persoas que na aula
sinodal falaron e escoitaron du-

rante case un mes de cousas
que teñen que ver coa mocidade e coas potencialidades e carencias que a caracterizan nos
nosos tempos, no referente á
súa construción humana e tamén á especificamente relixiosa. Non dubidamos diso, pero
non é doado que varios centos
de clérigos, máis ben moi entrados en anos, poidan ter a mente
fresca para captar a xente nova
con empatía, e uliscar cando
menos aquilo que de máis prometedor levan na súa mente,
no seu corazón. É peado falar
con acerto da mocidade, sen
que a mocidade estea e fale de
igual a igual, en graza á consagración bautismal que a todos
e todas nos fai por igual fillas
e fillos de Deus, persoas agraciadas co don da palabra (profecía), co don de poder ofrecer
a propia vida coma un obsequio
agradable a Deus (sacerdocio)
e co don da autoridade ou poder (realeza). Neste senso, hai
quen afirma que máis relevante
para o conxunto da Igrexa que
o documento final do sínodo,
poida que o sexa a constitución
apostólica Episcopalis Communio, promulgada o 18 de setembro, que renova as normas do
funcionamento do Sínodo, coa
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idea de convertelo en algo máis
áxil, máis plural, máis aberto á
participación, máis vivo e real.
Oxalá! Iso si, seguirá sendo un
Sínodo de Bispos, que pensan e
falan no nome do pobo de Deus.
Sería demasiado descarado pedir que o Sínodo se abrise, con
voz e voto, a persoas distintas
dos bispos, homes e mulleres,
xente nova, xente maior, convertendo o Sínodo dos Bispos
nun Sínodo do Pobo de Deus?
Para a cultura normal dos nosos
tempos iso sería o razoable. E
por que o razoable non sempre
atopa espazos entre nós?
En fin, malo será que no documento final non atopemos
palabras e suxestións alentadoras, renovadoras. Agardamos
con ganas a redacción que o
Papa Francisco faga a partir
do documento do Sínodo ao
que nos estamos referindo. Supoñemos que non deixará de
remexelo e de nolo ofrecer envolto da graza do seu especial
carisma. Deus te oía! –dicimos
por aquí. Estamos convencidos
de que o importante vén agora,
e ten que ver coa implicación
real dos diferentes recursos
eclesiais que traballan coa mocidade nos que, aínda que sexa
de forma indirecta, todas, todos
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estamos incluídos. Unha Igrexa
sen mocidade é unha Igrexa sen
retos no presente e sen alma no
futuro.

4.- Consolando soidades
Hai poucos días puiden escoitar e compartir as queixas
aborrecidas dun crego rural da
montaña, que non daba entendido como desde os así chamados axentes pastorais das parroquias non se ofrecía unha alternativa seria de acompañamento
a tanto velliño ou velliña que viven os últimos anos da súa vida
nunha dolorosa soidade. Xente
con familia que a vai ver de cando en vez, xente que goza coa
visita dalgún veciño ou veciña e
ocasionalmente tamén doutras
persoas, pero que basicamente
son persoas soas, remoendo soidades de día e de noite. Avogaba
el por renunciar a tanta palabra,
a tanta manía por querer dicirlle
á xente o que ten e o que non
ten que facer, e por gastar todas
as forzas que teñamos, poucas
ou moitas, en estar simplemente aí, ao pé do abandono e da
desolación. As queixas do crego
en cuestión tamén ían dirixidas,
xaora, ao conxunto da sociedade
que, por lei de vida –dicimos–,
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fomos abandonando unha cultura familiar moi atenta ao
acompañamento da xente anciá, para substituíla pola nada
en moitos casos, e noutros por
recursos como Centros de Día
e Residencias, importantes, si,
pero cantas veces fríos, distantes, unha especie de emigración
cara a ningures na vellez.
Hai poucos días tamén puiden ler un informe que falaba
da inxente cantidade de suicidios que se dan en España,
unha das máis importantes causas de morte despois do cancro,
cousa da que non se informa
pensando que facelo pode fomentar esa práctica desoladora.
Pero que non se espalle o feito non quere dicir que o feito
non estea aí, e non o estea con
todo o seu dramatismo, cuestionando a euforia desta sociedade moderna que comemos o
mundo, pero que non damos
xestionado a propia condición
humana, tanto cando a temos
envolta en carencias materiais,
coma cando en bens materiais
somos abundantes. E cuestionando tamén o labor consolador
da vida relixiosa cristiá, que ou
non sabemos ofrecer, ou, sendo
ofrecido, non é apreciado hoxe
coma un valor.

Puiden comprobar que a palabra consolación está composta en latín por dous vocábulos,
cum e solor; solor xa significa
aliviar, confortar, consolar, pero
a preposición cum dálle un
ton social: o alivio, o conforto
vén grandemente a través da
compaña da xente; e caio na
conta de cantas palabras ben
importantes para o noso desenvolvemento humano empezan
polo prefixo «com»; e así, se
non hai con-solación, haberá
de-solación, abandono, que é
xustamente o que viven tantos
velliños e velliñas de aldea, e
seguro que tamén das vilas e
cidades. Por iso consideramos
de tanto valor calquera iniciativa de acompañamento que se
leve a cabo, e por iso valoramos
concretamente o labor promovido polo franciscano Enrique
Roberto Lista, que co consentimento da súa familia franciscana decidiu empregar o convento
de San Francisco de Betanzos,
baleiro desde hai uns anos, nun
espazo onde nacese e medrase
unha «Familia aberta», que así
se chama a forma de convivencia que queren ofrecer a persoas soas, homes e mulleres.
A xente vive, dorme, nas súas
casas, pero desde as primeiras
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horas do día pode integrarse
nesta «Familia aberta», para alí
almorzar, xantar, cear, convivir,
responsabilizarse de tarefas domésticas, participar noutro tipo
de actividades útiles, e todo desde a autoxestión, que fai que as
persoas que conviven se convertan en xestoras orgullosas da
súa común consolación, e todo
desde unha liberdade e apertura, que se concreta na participación libre, na opción de entrada
e saída etc., dentro dun cadro
de responsabilidade compartida, e sen preguntar pola confesión relixiosa da xente que participa, aínda que o feito en si sexa
xa algo fondamente relixioso por
ser fondamente humano. Queira Deus –que o quere, vaia se o
quere!— que se espalle a idea e
o pobo poida gozar deses edificios eclesiásticos reconvertidos
en fogares de consolación, que
para iso realmente foron feitos.

5.- A graza da necesaria
autonomía
A cousa non vai de política,
aínda que podía ir. Ultimamente
todo o mundo puido bater con
algunhas noticias referidas a
certas circunstancias eclesiais.
Unha, por exemplo, ten que ver
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con esa modificación prevista
na lei de ensinanza (que a saber
como se vai chamar), que fará
que as clases de relixión nin
van ser computables para a nota
media, nin van ter unha materia alternativa, co que quen non
dea relixión, poderá quedar libre
nese tempo. Non gusta o feito
desde a perspectiva eclesiástica,
porque se considera que deixa a
relixión en condición de desprotección, en inferioridade. Volvemos ás andadas co tema do IBI
para os bens eclesiásticos ou co
tema da exención do pago do
imposto hipotecario, e desde a
Igrexa alegamos que a exención
do IBI e do imposto hipotecario
non lle afecta soamente a esta
institución, senón tamén a calquera outra que teña uns fins
sociais manifestos. Pero é que,
claro –din os outros–, a Igrexa
dispón dun patrimonio enorme
e multiforme, que fai que esa
igualdade no campo do IBI acabe non sendo tal. Por estes mesmos días soubemos que a Igrexa
arxentina vai renunciar ao subsidio económico que o goberno
da nación lle outorgaba desde
os tempos da ditadura, uns 150
millóns de dólares ao ano. Nós
estamos aí, entremedias, coa
intención manifestada hai tem-
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po de chegar a unha autonomía
económica, pero vinculándonos
ao Estado para a recadación, e
para algúns importantes complementos. A mesma información sobre a pederastia, que xa
comentamos nestas páxinas, parece que soamente ten en conta
os casos moi minoritarios en número, por penosísimo que sexa
o seu significado, e silencia case
totalmente o problema enorme
que ao respecto existe noutros
estamentos da sociedade.
Con facilidade lemos todas
estas informacións en clave de
asedio contra a Igrexa, e seguro
que algo dese espírito non está
ausente na sociedade. Persisten
vellos rancores, nos que no nacemento e permanencia seguramente algunha responsabilidade, tivemos e temos. Pero a quen
isto escribe parécelle que nestas
cousas e noutras semellantes
navega certo convencemento
de termos dereito a sermos tratados con deferencia preferente
e certo medo a encararnos espidos cos nosos propios recursos
á tarefa que consideramos oportuno realizar, que non debera
ser outra que compartir a Boa
Noticia de Xesús que a nós tanto nos ten valido. E, dado como
está o panorama, dubidamos de

se, por urxencia evanxélica, non
sería máis oportuno –sen perder
a dignidade propia e a do servizo que podemos prestar– apelar
ao razoamento e actitude existencial, institucional, de Paulo
cando, sentíndose con dereito
a vivir á conta do anuncio do
Evanxeo, opta por renunciar a
este dereito e decide vivir simplemente do froito do seu traballo manual (cfr. 2Tes 3, 6-10;
1Tes 2, 9; 1Cor 4, 11-12). Cando certas actitudes aconfesionais tentan como desprotexer a
Igrexa e privala de calquera tipo
de privilexios ou apoios especiais, no fondo non nos estarán
facendo un favor? Non nos estarán quitando lastre, para que
a andadura evanxelizadora sexa
máis áxil, transparente e eficaz?
Ansiar prácticas facilitadoras
na economía, no ensino, na difusión, na presenza social, non
acabarán poñendo en evidencia
e potenciando as nosas propias
fraxilidades? Porque o problema está basicamente en nós,
na enorme fraxilidade das nosas
mesmas comunidades parroquiais, como o pon en evidencia
o feito repetidamente recoñecido, pero ata agora non resolto,
de que os nenos e as nenas, a
mocidade, cumpridos os requiEncrucillada 210, novembro-decembro 2018
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sitos sacramentais da primeira
Comuñón e da Confirmación,
desaparecen das nosas comunidades. E a cousa non é un problema da xente miúda; o problema está na propia comunidade
que o facilita. En definitiva, sermos xente felizmente autónoma, non por ningunha chulería
nin vana autosuficiencia, senón
pola responsabilidade de non
empanar en nada o Evanxeo que
Deus puxo nas nosas mans.

6.- Un regalo de 90 anos
E acabamos esta Crónica facéndonos eco da homenaxe que
en Vilalba se lle fixo o 15 de
novembro a Uxío García Amor,
crego da diocese de Mondoñedo-Ferrol, co gallo do cumprimento dos seus 90 anos. Uxío,
don Uxío, foi e segue a ser un
crego ben especial, un referente para a clerecía mindoniense
e aínda galega, sexa cal sexa o
aire que a mova; e, se o é así,
é porque todo o mundo percibe
nel unha humilde autenticidade, unha coherencia, un saber
estar e saber desaparecer, un
querer valorar sempre o pouco ou moito ben que se mova
ao seu redor, unha sinxeleza
evanxélica, cousas todas que
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fan agradecerlle a Deus a súa
vida pasada e presente, ao tempo que nos invitan a deixarnos
cuestionar e levar pola forza da
súa actual debilidade. Fiel seguidor desta revista, empeñado
tamén no intento de vincular
fe e galeguidade, asiduo participante das romaxes galegas de
crentes, aínda en tempos nos
que a romaxe estaba na picota
eclesial, en fin unha chea de
méritos aos que nos rendemos
con devoción. Facemos nosas as
palabras de Francisco Martínez
que se poden ler noutras páxinas desta revista.
E unha suxestión referida
á lectura de dous textos, un
acabado de saír do forno, o discurso do Presidente da CEE
Ricardo Blázquez, na inauguración da 112 Asemblea Plenaria da CEE onte mesmo, 19
de novembro, con interesantes
reflexións sobre o Sínodo da
Mocidade no que participou, e
sobre a relación do Papa Paulo
VI e España. As súas impresións
sobre o Sínodo son moi positivas e esperanzadoras, distintas
logo do que máis arriba deixamos caer; dentro delas aproveita
para facer algunhas necesarias
precisións e indicar tomas de
posturas sobre o tema da pede-
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rastia, que encaixan totalmente
co que desde Roma se está potenciando. Parabéns, de pasada,
para o novo Secretario xeral da
CEE, Luís Javier Argüello García, gañador en lide espiritualdemocrática: 45 Argüello, 29
Sangrador, promovido este polo
episcopado máis conservador,
segundo din os observadores entendidos no asunto. Parabéns e
acertos en momentos nada doados para unha presenza eclesial
humilde, pero sabia e de calado.
O outro escrito, tamén sobre
a pederastia na Igrexa española,
debémosllo ao sociólogo Xavier
Elzo; un escrito que, máis aló de

primeiras impresións, tenta iniciar un traballo de fondo sobre
o feito e as causas, que facilite
tamén o camiño das posibles
solucións. Axudan a unha reflexión de calado, que é necesario facer. Podemos acceder a el
facilmente en google escribindo
nome e temática.
E máis nada. Que o inverno
nos sexa suave. Que para todo
inverno busquemos e atopemos
quenturas. Feliz Nadal. Feliz
ano novo. Nel encontrarémonos
de novo, se non hai outra cousa
disposta.
Manuel Regal Ledo
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Recensión

Cando o cristianismo era novo.
Vivir, pensar e actuar desde as orixes
da experiencia crente
Fernando Rivas Rebaque. Edic. HOAC, Madrid 2017, 215 pp.
Se por mozo entendemos
novo, fresco, novidoso, inclusivo
e ameno, de acordo. Se por mozo
quixo subliñar o seu carácter previo, prístino ou inicial, tamén.
Certamente, non se podía elixir
mellor título para unha proposta
fresca e amena con itinerarios de
fe a partir dos Padres e das Madres da Igrexa primitiva (PMI).
Talvez sexa este un dos seus
maiores logros. Fernando Rivas
soubo conxugar sabiamente a
súa innegable pericia e o coñecemento das fontes patrísticas
coa súa preocupación pastoral
por aterrar nos problemas concretos do cristián do común.
Como el mesmo confesa ao
longo da súa obra, «non pretende ser un estudo exhaustivo nin
puramente académico» senón
achegarnos ás «vidas, obras e
pensamentos dos PMI», para
que poidan axudarnos a facer
«unha lectura (crente) da realidade» e ofrecer «claves para a
súa transformación», encarnándose na nosa propia existencia,
debido a que «hoxe seguen vi102
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vos moitos Padres e Madre da
Igrexa, anónimos e coñecidos»
(pp. 10 e 211). Poñamos un
exemplo para facer boca e excitar o noso apetito. Despois dun
percorrido sobre a inserción do
cristianismo no seu matriz cultural, e á mantenta da Escola de
Alexandría, remata o epígrafe
coa seguinte perla:
«Outra lección que podemos
aprender desta escola é que
os procesos máis interesantes
de inculturación, e por tanto
evanxelización, prodúcense cando o cristianismo non
está situado como maioría,
ten unha actitude positiva
ante a realidade e atópase
cunha cultura forte ou moi
desenvolvida, que non pode
ser substituída con facilidade. Nestes casos o cristianismo medra e consegue os seus
mellores resultados» (p. 75).

Este, como dicimos, constitúe o leit motiv e o ton xeral do
libro: unha viaxe permanente
desde a nosa realidade presente
ao comezo do cristianismo para
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deixarse iluminar polos PMI.
Para axudarnos aos lectores,
cada apartado da primeira parte
culmina cunha guía de lectura
que contén preguntas moi aceiradas e, na segunda parte, aparecen unhas aprendizaxes vitais,
algunhas das cales pode deixar
tremendo ao máis seguro nas
súas conviccións vitais.
Poderiamos aludir, a modo de
exemplo, ademais dos anteriormente referidos, aos textos sobre
atención a pobres, enfermos, orfos, estranxeiros, ás institucións
rexentadas por diaconisas nos
séculos III e IV, á vixilancia dos
diáconos cando puidese existir
violencia machista ou á atención
á inmigración chegada á costa
(pp. 120-21). Da segunda parte
poderiamos e deberiamos rescatar os textos sobre os cristiáns
anónimos en Xustiño (pp. 14748), a Xerónimo, o outsider ou
verso solto, intelectual íntegro
e de fina ironía (pp. 150-156),
as dúas últimas «aprendizaxes
vitais» do capítulo dedicado
aos bispos cunha reflexión ben
actual sobre a esmola e os donativos (pp. 175-176), ou sen ir
máis lonxe, a mística conxugada
da escuridade e simbólica pero
«de ollos abertos» de Gregorio
de Nisa e Efrén o Sirio, no último apartado. É moi posible que

calquera dos grandes itinerarios
espirituais do cristianismo occidental moderno (os Exercicios
de San Ignacio ou o Camiño
Neocatecumenal sen ir máis
lonxe) puidese resumirse cunha
desas pequenas pílulas que nos
regala o autor, neste caso á mantenta de Gregorio de Nisa,
«[…] o percorrido crente,
que non é outra cousa senón personalizar por medio
do Espírito este encontro nas
circunstancias concretas da
miña vida, e continúa mesmo
despois da morte, coa resurrección, onde se segue buscando esta participación sempre inesgotable daquel que
previamente nos alcanzou no
seu descenso á humildade da
nosa carne» (p. 175).

Como dicimos, a propia estrutura do libro revela unha pedagoxía que parte das grandes
preocupacións do noso vivir
cotián, iluminado desde a fe.
Dividiu a obra en dúas partes
que resultan moi pedagóxicas
porque finalmente van facilitar
moito o desenvolvemento do
seu propio contido.
A primeira parte do libro ofrece catro aspectos fundamentais
do primitivo cristianismo inserido no contexto da sociedade e na
cultura romana: o ser cristián, a
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familia cristiá, unha proposta
urbana, cristiáns nun mundo
(imperio) globalizado e, a modo
de recapitulación, comunidades
contraculturais nun mundo tan
hostil? En cada páxina e en cada
apartado imos atopar dúas liñas
moi marcadas e interesantes que
vertebran este pequeno ensaio: o
seu carácter crítico e o sinfonismo. En todo momento pregúntase o autor se realmente eran
tan «contraculturais» (estará a
pensar nos tempos pretéritos ou
tamén no agora?) e, sobre todo,
a enorme riqueza e a variedade
de matices e posturas (cf. por
exemplo, as diversas posicións e
visións políticas ante un imperio
globalizado: modelo radical-mileniarista, disidente-absentistaindiferente, pragmático, conciliador-capilar, pp. 59-70).
Na segunda parte atopamos,
de novo, outros cinco apartados
esta vez tematizados ao redor de
cinco figuras, perfís ou arquetipos, tan de moda nestes días:
a testemuña ou mártir (San Ignacio de Antioquía e Perpetua),
os intelectuais (Xustiño e Xerónimo), o bispo (Basilio e Juan
Crisóstomo), o monxe (San Antonio e Sinclética) e os místicos
(Gregorio e Efrén). De novo,
outra das preocupacións do autor consiste en rescatar da nube
104
592

Encrucillada 210, novembro-decembro 2018

do esquecemento por xustiza e
dignidade a tantas figuras femininas do cristianismo primitivo.
Resulta moi suculenta a agrupación e a selección de autores,
incluso a orde establecida. Non
resulta superficial que culmine
coa mística, subtitulada «a espiritualidade», advertíndonos que
todos os PMI, en certo xeito son
místicos cos pés na terra, é dicir, espidos ante o Espido, calados ante o Inefable, pero cunha
palabra significativa para o seu
tempo e para os seus contemporáneos.
En definitiva, unha pequena
obra que encerra en si un tesouro, especialmente para aqueles
que queiran iluminar un cristianismo vivido con intensidade
desde as raíces da nosa fe. Son
consciente de que deixo moito
agachado na mesa sen servir os
pratos (por exemplo, o apartado
sobre o monacato) para que os
lectores se animen a descubrilo
por si mesmos. Creo que esta
pequena obra ben podería converterse en libro de cabeceira e
manual de referencia para cantos
han iluminar, predicar ou ensinar cun mínimo de rigor e fundamento a nosa fe cristiá, sen perder a graza e o estilo necesarios.
Íñigo Arranz

Na terra silenciosa
Recensión

Na terra silenciosa
Martin Laird, Ed. PPC. Madrid, 2017

«Deus non sabe como estar
ausente», palabras palpitantes,
que como os latexos do corazón,
atravesan todo o libro de Martin Laird, «Na terra silenciosa»,
sobre a práctica contemplativa
cristiá. Pois, se non pode estar
ausente, por que o sinto tan
afastado de min? Por toda a
conversa mental que nos acompaña día e noite e que nos fai
percibir a súa ausencia. Así de
simple e así de verificable. Ante
tal evidencia, o autor –avalado
pola súa experiencia meditativa
e os seus coñecementos teolóxicos e patrísticos– proponnos
algo máis que un método para
acalar a mente e experimentar
a comuñón con Cristo.
Martin Laird é frade agostiño
e o seu texto desprende, dende
os comezos, ese «toque» espiritual profundo dunha persoa
dedicada á busca da verdade,
nun estilo de vida moi peculiar
como é o relixioso. Lévanos ás
fontes da tradición cristiá, sobre o exercicio do silencio in-

terior, por certo, tan en auxe
no século. E faino empezando
por Xesús, que foi ao deserto e
alí respondeu ao tentador coa
palabra-silencio, pasando polos
Padres do ermo como Evagrio
Póntico ou Hesyquio de Batos,
para citar tamén repetidas veces
ao Mestre Eckhart, ao anónimo
A Nube de non saber, ou a santa Teresa e Santo Agostiño –of
course, como o propio carisma
do autor faría esperar–.
O grande acerto desta obra é
que nos axuda a coñecer mellor a
rica tradición da Igrexa no ámbito da oración silenciosa, que hoxe
parecería exclusiva competencia
das relixións orientais. Pero dentro do cristianismo, existe a praxe
da hesychía ou hesicasmo, que se
desenvolveu a partir do século
V no deserto do Sinaí, e despois
pasou ao Monte Athos (Grecia),
chegando ata os nosos días. A
devandita práctica, baséase na
respiración como camiño orante
para contactar coa presenza de
Deus dentro de cada un de nós.
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Esta presenza de Deus no
noso interior é un enxergue moi
real do que Xesús chamou Padre
e agora nós, repetindo o nome
de Xesús, podemos igualmente
acceder a El. Ou mellor, que El
se manifeste e nos deixemos alcanzar pola Luz de Cristo. Experimentaremos así a poderosa sabedoría da respiración, pero non
só iso, senón que como moi ben
di o autor, a meditación lévanos
a onde as terapias non alcanzan,
á profundidade sen profundidade de nós mesmos.

Queres aprender como? As
páxinas deste libro indicaranche dun xeito moi áxil e fluído
como despregar as habilidades
de receptividade para a contemplación; a atopar unha «áncora» que fixe a túa dispersión
interior; a perforar o momento
presente ata o silencio; a vivir a
oración como a experiencia de
ser «unha soa carne»; a percibir
a preciosidade inmensa de Deus
ou o «océano de ser sen ribeiras», en palabra do Padre Capadocio, Gregorio Nacianzeno.

O percorrido non é doado e
co primeiro que nos topamos, á
hora de querer internarnos en
nós mesmos, é cos nosos comentarios interiores, con todo o ruído que nos habita. E, paradoxalmente, esas son precisamente as
portas de acceso ao Silencio. Ti
es silencio, e entón todo o demais que te rodea e que fai que
te vivas afastado de Deus, en vez
de ser un obstáculo convértese
nunha axuda. Os sentimentos e
pensamentos que nos ensinaron
a cualificar como feos, negativos
ou non apropiados, son precisamente os que nos van abrir as
portas, non do paraíso –onde foi
vencedor o demo–, senón do corazón do deserto –onde o demo
foi vencido–.

Lonxe de tratarse dunha proposta intimista, a práctica da
oración silenciosa ábrenos aos
demais e ao misterio da morte,
e fainos cada vez máis libres.
Na terra silenciosa, o título tan
suxestivo deste libro, lévanos a
outro Padre da Igrexa, Máximo
o Confesor (s. VI), para quen,
na súa Breve interpretación sobre la oración del Padrenuestro,
o vocábulo «terra», significa a
forza da estabilidade interior,
inamoviblemente enraizada na
beleza e na rectitude.
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Agradezo a Beatriz Canals,
amiga e peregrina do silencio,
a súa exquisita e profunda tradución, voces xeradas na terra
vermella do deserto.

Na terra silenciosa

A nosa terra é verde e azul;
a do deserto, vermella; e negra
–segundo os antigos–, a das
nosas sombras. De que cor é
a terra silenciosa do teu corazón? Se a lectura deste libro te
animou a entrar na aventura da
meditación silenciosa ou a seguir practicándoa con renovada

ilusión, podes continuar afondando a través doutra obra do
mesmo autor e editorial: Una
ausencia iluminada.
Irmá Paula Téllez
(Mosteiro Cisterciense de
Santa María de Armenteira)
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CAMBIO DE COTAS DE SUBSCRICIÓN DA REVISTA PARA O ANO 2019
Por mor da crise quixemos manter o prezo da revista, e dende 2011 non
variou dos 22 € anuais. Na asemblea de socios que tivemos en maio de
2018 acordamos unha suba de cotas para paliar o déficit que, co aumento de gastos que xera, estamos tendo. Por iso, a partir de xaneiro de
2019 subirá o prezo da subscrición, que quedarán do seguinte xeito:
Ordinaria:
De apoio:
Bonificada:
Dixital:

25 €
a partir de 30 €
20 €
15 €

Pregamos o teñan en conta para os pagos de subscricións do próximo
ano 2019. Grazas por seguir apoiando o proxecto de Encrucillada.
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Contas do Foro 2018
INGRESOS:
- Matrículas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,00 €
- Venta libros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,00 €
- O peto do café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,83 €
––––––––––
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980,83 €
GASTOS:
- Relatores e danzantes
- Bonificacións . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900,00 €
- Aloxamento e comidas . . . . . . . . . . . . . . 572,21 €
- Viaxes e traslados . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613,28 €
- Carteis e fotocopias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,64 €
- Coop. Panxea (café) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180,44 €
- Gravación en vídeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250,00 €
––––––––––
TOTAL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.580,57 €
DÉFICIT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.599,74 €

Levamos xa varios anos en que o recadado, «por matrícula»,
dos asistentes non sufraga os gastos que o Foro ocasiona.
Tentamos reducir os gastos todo o posible, pero sen renunciar a darlle ao acto a calidade que merece.
Se non puideron asistir ao Foro, en breve terán dispoñible na
nosa web: «www.encrucillada.gal», os videos dos relatorios
do Foro para a súa visualización.
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Presentación da Monografía
As Letras Galegas na Encrucillada
e homenaxe a Antón Fraguas
na cidade de Vigo
Despois da exitosa presentación na sé da Real Academia Galega, na Coruña,
en Santiago de Compostela e en Pontevedra, da nosa última monografía en
dous tomos: As Letras Galegas na Encrucillada (Tomo I: Día das Letras, Tomo
II: Outros autores), imos celebrar en Vigo un novo acto de presentación que
será tamén o primeiro deste ano en recoñecer a figura de Antón Fraguas,
autor homenaxeado no día das Letras Galegas 2019.
O acto terá lugar o venres 18 de xaneiro, ás 20:30h, na Parroquia do
Sagrado Corazón de Vigo (Rúa Rosalía de Castro, 56)
Espallade e convidade. Encrucillada facémola entre tod@s!!

VII Espazo de Teoloxía Feminista
A Asoc. Mulleres Cristiás Galegas Exeria convoca o VII Espazo de Teoloxía
Feminista os días: 11 de xaneiro, 8 de febreiro, 1 de marzo, 5 de abril e 3 e
31 de maio, de 18:30 a 21:00 h.; na Casa das Mulleres Xohana Torres, en
Santiago de Compostela.
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