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Palavra, Desejo, Corpo: breve invocação de José Augusto Mourão 

Monjas Dominicanas do Lumiar - 14 de Maio de 2016 

Rui Vasconcelos 

 

"José Augusto Mourão, que é universitário e dominicano, analisa o Evangelho de um ponto 

de vista ao mesmo tempo «teológico» e «académico», mistura que chega a ser fascinante, 

pois tive de perguntar-me algumas vezes quem estaria escrevendo, se o professor ou o 

monge. Por todos os motivos, não me atreveria a discutir com ele: o livro sabe mais do que 

eu, que se defenda…"1 

"Há uma história silenciosa dos intensos que, porque necessitados de misericórdia, não 

impuseram aos seus congéneres as cadeias da explicação, nem miragens para o desejo. 

Gostaria que sobrevivesse a afirmação que nós somos epifanias do mistério, e mistério que 

nos nossos balbuciamentos se desenrola."2 

 

I. 

A uma dada altura, José Augusto Mourão escreveu o seguinte: 

"Quando escolhe, o leitor não decide, apenas usa aquilo de que dispõe - um 'hábito' de 

leitura. Mas se o leitor pergunta 'Quem me chama?' na cena da leitura, deixa-se afectar, 

predispõe-se a aceder ao imprevisto"3. 

O meu primeiro contacto com a obra de José Augusto Mourão deu-se em 2012, um ano 

após a sua morte. Frequentei uma inteira licenciatura em teologia sem nunca ter ouvido - 

nem sequer de passagem - uma referência ao seu nome e ao seu trabalho. Tal não será de 

admirar pois, tendo feito essa licenciatura no Porto, não tive, no meu plano de estudos, 

qualquer tipo de seminário ou curso breve sobre poesia e literatura - sendo o Porto a cidade 

de Sophia de Mello Breyner, e tendo a faculdade de teologia sido a casa de Daniel Faria. 

Tal poderá ser um sinal do divórcio que ainda existe actualmente entre a teologia - na sua 

vertente académica - e a literatura, a estética ou a arte, mesmo quando representam uma 

procura e uma expressão do Mistério.   

O contacto com a obra de José Augusto Mourão deu-se através da sua poesia reunida - O 

Nome e a Forma - e de uma colectânea de homilias - Quem vigia o vento não semeia. 

Penso que comecei pela poesia. Trabalhava nessa altura numa pequena livraria dedicada às 

publicações de âmbito cristão, e sentia uma certa saturação da literatura teológica, sempre 

preocupada em explicar e sistematizar o Mistério do cristianismo. Sentia-me atraído antes 

                                                        
1 José Saramago, Cadernos de Lanzarote – Diário I, Lisboa 1994, p. 140. O autor refere-se à sua obra O 

Evangelho segundo Jesus Cristo, que recebeu uma recensão crítica por parte de José Augusto Mourão. 
2 Maria Gabriela Llansol, Lisboaleipzig 1: o encontro inesperado do diverso, Lisboa 1994, p. 85 
3 Chão de Signos, São Paulo 2011, p. 70 
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pela poesia: foi nesse período que a Assírio publicou uma nova edição da Poesia de Daniel 

Faria, foi aí que conheci nomes como Rilke, Herberto Hélder ou as traduções de José 

Bento. Procurava, talvez, as poucas palavras com que alimentar a minha oração. E a 

Poesia de Mourão convocou-me, convidou-me a aceder ao imprevisto. 

Das suas Homílias, ficava-me o paradoxo: dificilmente as compreendia. Terminava a 

leitura de uma homilia sem conseguir ficar com uma ideia comum, geral, com a 

"mensagem a retirar", como habitualmente se diz. Tal é muito raro de suceder: quando 

celebro a fé a cada domingo, dá-se muitas vezes o fenómeno de, lido antes o Evangelho, eu 

conseguir adivinhar as ideias que serão transmitidas na homilia. A escrita de Mourão 

apontava-me para o não-dito, para um intercalar muito sintetizado de uma sucessão de 

intuições, quase de pensamentos-fulgor: não me esqueço de expressões como "a 

comparação é a porta de entrada do diabo", "para os outros quase sempre só temos sobras - 

left overs" ou "Deus é como um anti-destino na nossa vida". Não há em Mourão, parece-

me, uma intenção de apresentar uma explicação desenvolvida de uma mensagem bíblica: 

há, antes, a preocupação de suscitar no ouvinte/legente a busca de um Mistério, a atenção 

perante as diversas experiências do real. A explicação pode afogar, soterrar o crente no já-

dito, numa fé decorada e assumida: parece-me que a pregação de Mourão - o seu 

ministério como dominicano - se orientou pelo desejo de despertar o crente através de 

passos difíceis e de sentenças tão realistas como poéticas, não deixando adormecer num 

discurso já habitual. 

Uma opção como esta é difícil de tomar: não contactei com a figura de Mourão, o seu 

corpo já só se tornou texto para mim4. Leio, através dos testemunhos, que a vida de 

Mourão se teceu numa certa marginalidade institucional, numa actividade crítica constante, 

desde a sua passagem por Moçambique até aos seus artigos sobre a comunicação na Igreja. 

O terror do colonialismo sempre o terá acompanhado, fosse o colonialismo de ideias, 

económico ou eclesial. Mourão terá vivido fora do templo e das muralhas da cidade santa, 

onde Cristo foi morto. E tal terá permitido a Mourão manter uma lucidez perante os 

mecanismos de apaziguamento, sedução e imitação de que a religiosidade, muitas vezes, se 

reveste. O Mistério desperta, pede uma vigilância, um corpo em tensão de escuta: a escrita 

de Mourão é uma escrita de Advento. "A ideia da errância seduziu-me sempre. A figura do 

viandante agradou-me sempre. É daí que eu leio o meu percurso intelectual."5 

Alguns passos conduziram-me a retomar os estudos em teologia, numa especialização em 

teologia fundamental - a área da teologia que se ocupa em aprofundar e investigar as 

relações da fé com as ciências (seja humanas ou exactas), as dimensões do processo de crer 

e a actualização das linguagens da fé - a revelação, os milagres, a ressurreição. De novo 

encontro-me com uma teologia académica, assente em sistemas de pensamento já 

arrumados e encerrados, a tentar convencer quem já está convencido ao invés de suscitar 

as perguntas e os paradoxos de quem se coloca a sua vida neste caminho (Act 9,2). 

Chegada a hora de escolher um tema para uma breve investigação, percebi que gostaria de 

                                                        
4 A Palavra e o Espelho, Lisboa 2000, p. 173 
5 Luz Desarmada, Lisboa 2006, p. 12 
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me situar nas margens da dúvida, da angústia e do silêncio. Ocorreram-me nomes: Simone 

Weil, D. Bonhoeffer, Dag Hammarskjold; até me surgir como intuição o projecto de um 

trabalho sobre José Augusto Mourão. Soube que não seria um trabalho fácil nem plácido: 

os paradoxos, angústias e intuições presentes no texto passariam necessariamente para o 

corpo daquele que o lê. 

Na hora de esquematizar e sistematizar - um processo inevitável num trabalho académico - 

acaba por perder-se um pouco da vitalidade e originalidade do pensamento de um autor. 

Ao procurar realçar determinadas dimensões e intuições do pensamento de Mourão para o 

âmbito da teologia fundamental, acabei por trair a natureza da sua textualidade. Tal será, 

espero, o preço de procurar traduzir esse pensamento. Descortinei três aspectos do 

pensamento de Mourão que gostaria de muito brevemente colocar em comum: a Palavra, o 

Desejo, e o Corpo. 

 

II. 

Refere Eduardo Lourenço que vivemos numa vigília constante, em informação perpétua, 

em mobilização positiva da sociedade e das mentes, sem silêncio nem repouso nem escuta 

de uma Palavra6. Mourão expressa-o num poema: 

"Vivemos, não em crise, mas em catástrofe de definições / dos fundamentos, dos remédios 

(...) / submerge-nos a avalanche da informação neutralizada / a comunicação tornou-se um 

sistema de clonagem / de duplicação do mesmo ao infinito / vivemos vinte e quatro horas 

conectados, vigiados / em estado de alerta sobre o nada"7 

Que valor, que significado, que poder de transformação possui ainda uma Palavra? Na 

expressão de Mourão, a Palavra ainda é messiânica, isto é, capaz de formar um corpo, 

pessoal e comunitário, um corpo de escuta, de desejo, de abertura ao rosto do Outro? É 

capaz ainda a Palavra de gerar ligações, vínculos, relações humanas de compromisso, 

capazes de acolher a diferença e de abrir os sentidos para a compaixão? A que desafio 

somos chamados, num tempo de torrentes de imagens, de inversão dos gestos - as selfies - 

e do híbrido em que caíram as relações pessoais, laborais e afectivas? Temos ainda a 

capacidade de não falar, de escutar o outro sem o julgar, de criar espaços de silêncio como 

pede o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han8? Refere Mourão: 

"É na soleira que se cumpre a palavra, nesse intervalo de dizer e do dito. Esquecemos a 

condição do dizer cada vez que a nossa atenção incide unilateralmente sobre o dito. O dizer 

sugere uma respiração que se abre ao outro, um puro vocativo, sinceridade, proximidade, 

sendo por isso testemunho, exposição, sem evasão nem álibis."9 

                                                        
6 Eduardo Lourenço, O Esplendor do Caos, Lisboa 2012 (6ª ed.), p. 32ss 
7 O Nome e a Forma, Lisboa 2009, p. 305. 
8 Byung-Chul Han, A Sociedade da Transparência, Lisboa 2014 
9 Quem vigia o vento não semeia, Lisboa 2011, p. 74 
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O deserto pode constituir um lugar de perda, de ruídos sem sentido (cf. Mc 5,5). Mas pode 

ser, também, um lugar teológico, uma oportunidade de refazer um caminho, um espaço de 

espera messiânica. Vivemos em tempos desérticos, sem passagens traçadas ou certas, 

apenas guiados por pistas10. A Igreja corre o risco ou a tentação de encerrar o seu horizonte 

messiânico, de cair numa gestão cinzenta e burocratizada das sacristias e dos cartórios 

paroquiais: o trabalho das horas e dos dias será o de procurar as incertezas e riscos de 

busca do Novo, um caminho arriscado de fé.  

José Augusto Mourão proporciona-nos um alfabeto para traduzir o mistério da Palavra que 

alimenta e gera a vida humana, a vida do crente e da comunidade: tal situou-se na sua 

própria vocação como dominicano. Uma Palavra que é instauradora de um sentido, que 

gera o legente na escuta, que forma e alimenta um corpo de desejo; uma Palavra frágil, um 

eco ou espaço para ressoar. Não nos encontramos longe do horizonte bíblico onde, do 

Génesis aos Profetas, a Palavra de YHWH percorre com enorme fragilidade a história dos 

seres humanos. Recordo um poema de Nelly Sachs: 

"Se os Profetas arrombassem / as portas da noite / rasgando feridas co'as suas palavras / nos 

campos da habituação, / trazendo algo de muito remoto / para o jornaleiro / que há muito já 

não espera ao anoitecer // Se os Profetas arrombassem / as portas da noite / e buscassem um 

ouvido como uma pátria // Ouvido da Humanidade / fechado de ortigas, / ouvirias tu?"11 

A Palavra edifica um corpo, um jardim formado por figuras impossíveis como o perdão, o 

dom, a compaixão, o amor, a diferença, o belo12. O seu mistério identifica-se com o 

próprio Deus, que não é uma super-estrutura, uma conclusão, poder, solução ou sentido 

para tudo, mas um espaço de respiro, plenitude de graça, manifestação de debilidade em 

busca de gestos de sabedoria no ser humano13. A Palavra é, na sua base, a possibilidade de 

comunhão de Deus com ser humano, Revelação, não numa posição de poder ou de uma 

autoridade magisterial, mas como procura de encontro, saída para as margens, kénosis de 

toda a manifestação divina, diáspora ou travessia. A Palavra pede um contínuo esforço de 

tradução sem garantias de sentido último, uma Palavra que é transversal às dimensões 

oblíquas da vida, do nascimento ao sofrimento, do milagre à morte. Qualquer ministério 

eclesial que envolva a Palavra, da homilia ao testemunho, precisa de reconhecer que não 

dispõe da última palavra, que esta pertence àquele que escuta; necessita de uma ascese de 

desmobilização, de baixar a guarda dos pretensos direitos divinos, para manter aceso o 

lume e aberta a falha do Mistério onde todos os discursos cessam, o lugar vazio que 

pertence ao Outro. A Palavra reorienta-nos para a comunhão pessoal.  

"As palavras que atribuímos a Jesus nada têm de testamentário, são palavras de um vivo que 

está continuamente a provocar um interlocutor capaz de ver, entender e agir para edificar os 

tempos que vêem."14 

                                                        
10 Luz Desarmada, p. 132 
11 Nelly Sachs, Poemas (trad. Paulo Quintela), Lisboa 1967, p. 54 
12 Chão de Signos, p. 22 
13 Elmar Salmann, Presenza di Spirito, Assisi 2011 
14 Quem vigia o vento não semeia, p. 258 
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III. 

Cresci com a ideia da Idade Média como idade das trevas, um período negro da história 

humana só terminado com o "amanhecer" do Renascimento; mas talvez nenhum outro 

período da história tenha desenvolvido tanto uma linguagem sobre o desejo humano como 

aquele: das beguínas como Hadewich de Amberes ao místicos renanos (Mestre Eckhart), 

passando por S. Bernardo...  

"Deus não é buscado com passos dos pés, mas com desejos; e o feliz encontro não destrói o 

santo desejo, mas aumenta-o. Será que a plenitude do gozo extinguirá o desejo? Para o 

desejo, essa plenitude é antes um azeite, sendo o desejo uma chama."15 

O desejo representa a linguagem da abertura do ser humano ao Mistério, uma abertura 

representada por uma ferida, uma falta ou um espaço não-preenchido, uma busca, a 

experiência de se descobrir como inacabado, incompleto ou entre-aberto ao outro. 

Linguagem conhecida da mística e da espiritualidade, o desejo não é habitualmente 

reconhecido na teologia fundamental, preocupada em dialogar com a razão, com os 

argumentos e provas de credibilidade da fé e com as "razões da nossa esperança" (cf. 1Pe 

3,15). Mas já Newman falava de uma razão implícita, anterior à sua conceptualização. A 

escuta de uma Palavra messiânica, de uma boa-nova, abre um espaço de confiança, o 

movimento de entrega e doação de si, de libertação dos sentimentos de ameaça, posse e 

auto-defesa em que a nossa sociedade vive. O amor é deficiente: busca uma plenitude de 

que o mundo não pode preencher, por mais distrações e bens de consumo nos ofereça. 

"Abrigam-se no desejo raízes de eternidade. O azeite que alimenta o desejo do encontro é a 

vigília (como expectativa e como oração). O desejo é alma da oração, dizia Agostinho. É 

sempre na fé, na esperança e no amor, pela continuidade do desejo. A sabedoria ensina-nos 

a espiritualidade do caminho: o gosto e o medo do desconhecido, a camaradagem no 

caminho, o sentido da filialidade, a mobilidade e o destaque das Escrituras, a alegria de 

viver em conjunto, na doçura da fraternidade. 'Desperta, abre os olhos e vê a que madrugas' 

(Vieira). Vigiai, madrugai para o louvor, não apenas para o ídolo que se compra e se vende. 

Que ela permaneça sentada à nossa porta. E que o desejo em nós nunca adormeça. Quem 

ama, não dorme."16 

O difícil trabalho da fé passa por manter abertos os canais através dos quais o desejo se 

expressa, alimentá-lo, encontrar na confiança a vida como um dom e não um valor. Penso 

que a poesia de Mourão se poderá compreender como um alimento desta dimensão de 

desejo que reside em cada crente: uma poesia que, em âmbito litúrgico, recorda e re-

introduz a comunidade no caminho de procura do Mistério, através do apelo, da 

convocação e da recitação; na oração são oferecidas as experiências e realidades 

quotidianas da comunidade, o pão e o vinho dos trabalhos e dos sofrimentos; neles, Deus 

edifica um corpo de escuta e de vigília, e a comunidade balbuceia o Nome que salva.17 

                                                        
15 Bernardo de Claraval, Sermões sobre o Cântico dos Cânticos, 84, 1 
16 Quem vigia o vento não semeia, p. 64 
17 A Palavra e o Espelho, p. 171 
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IV. 

Penso que o pensamento de Mourão nos conduz a uma fenomenologia do corpo: ou as 

dimensões e experiências do ser humano, de nós mesmos, como seres de corpo, 

encarnados numa realidade vital e organicamente unidos àqueles a quem pertencemos. 

Gostaria de sugerir três dimensões desta experiência: o corpo como presença, como 

ausência e como celebração. 

1. O cristianismo aponta para uma economia salvífica do corpo, ou do ser humano na sua 

corporeidade: desde a criação plasmada pelo barro até à carne de Israel e dos profetas 

sinalizada - mesmo fisicamente, pela circuncisão - com a Aliança, chegando à sua 

plenitude na Palavra que montou a sua tenda entre nós (Jo 1,14). O corpo constitui a 

linguagem do quotidiano, do tempo comum no qual os crentes vivemos e nos movemos, e 

onde se dá a epifania do Mistério, as relações, dramas, trabalhos e alegrias do século 

representam a voz por onde o Verbo passa e habita. O processo de fé corresponde a uma 

transformação corporal, a uma configuração da vida do crente, um saber prático ou um 

estilo (Theobald), um entendimento que passa não apenas por imagens e ideias, mas por 

uma comunhão. A poesia de Mourão é plasmada por um olhar para o presente, para a 

cozinha do quotidiano, abrindo-o ao fluxo da luz e da memória. Trata-se de uma 

verdadeira escola de aprendizagem da vivência de um corpo, de relações, passos, afectos, 

histórias. Nas palavras de Mourão: 

"O encontro reconhece-se pelos seus efeitos no corpo. O que de facto somos, nunca o 

encontraremos na projecção dos nossos pensamentos. A descoberta do que somos passa 

pela alteração das nossas imagens (...) A história de Jesus confirma que o dom de Deus 

passa através da vida do corpo e não através da ideia que o homem teria de Deus."18 

2. Mas o corpo representa também uma economia de ausência, de escondimento, de não-

dito ou inter-dito. O corpo fala a linguagem dos símbolos, uma linguagem não-evidente 

nem totalizante, abre espaço para o relato. Parece-me ver na poesia e na obra de Mourão 

uma constante experiência da instabilidade do vazio, uma ausência de Deus que mais não é 

do que a experiência de que hoje vivemos. Deus tornou-se um rumor que persiste. A 

Ascensão representa o mistério de descentramento de Deus, "a falha vertical que liberta 

uma abertura" 19 . A experiência cristã nasce da ausência ou desaparecimento do seu 

Fundador: o seu corpo é impassível de ser retido pelos discípulos, instaurando uma 

abertura a uma nova realidade, expressa através das inter-relações geradas pela Palavra20. 

O corpo entregue, morto e sepultado de Jesus não é preservado ou recuperado, mas abre-se 

para sempre como o véu do templo: nele emerge um Corpo novo, a pluralidade viva da 

experiência crente, que procura tocar o mistério do Outro através de figuras e parábolas, 

recusando preencher e ocupar o lugar vazio do túmulo através de qualquer forma de 

integrismos ou de ditaduras de sentido e de linguagens de fé unívocos. 

                                                        
18 A Palavra e o Espelho, p. 47 
19 Quem vigia o vento, p. 161ss 
20 Michel de Certeau, La debilidad de creer, Buenos Aires 2006, p. 121ss 
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"Deus é uma atracção no universo magnetizado. Deus é uma palavra de silêncio, um apelo, 

um buraco que permite reencontrar o sopro em nós. É um apelo a respirar o ar e que 

permite reencontrar um movimento, um sentido: um nada que permite o jogo da 

linguagem. Deus na nossa linguagem, é uma falha: não pode ser visto nem compreendido, 

mas ele toca-nos em negativo. A kenose de Deus deve acompanhar a kenose do homem - 

esvaziar a representação."21 

3. Finalmente, o corpo crente constitui-se como corpo celebrante, convertendo-se pela 

palavra e pelo desejo num canto de louvor e de solicitude. Conhecemos bem a solicitude 

de Mourão para a participação litúrgica, a vivência da comunidade como um corpo de 

baptizados abertos para o louvor, habitando o rito não como uma transmissão de uma 

mensagem ou de uma ideia, mas como uma energia vital, um lugar de habitação e de 

passagem. A liturgia é um lugar de passagem: nele paramos, nos congregamos para o 

louvor, mas sem nele nos encerrarmos; na sua natureza reside sempre a partida, a 

passagem, o movimento em direcção ao mandamento novo. O seu espaço é o da vigília: 

uma antecipação frágil de uma configuração divina, ressuscitada do corpo pessoal e 

comunitário, livre de todas as ambiguidades. Na definição do teológo francês Jean Lacoste, 

"a liturgia é uma espera ou desejo da parusia, na certeza da presença não-parusíaca de 

Deus"22. Nela não há uma apropriação ou realização do desejo do crente: o Mistério 

permanece velado, como num espelho (1Cor 13,12); dá-se apenas uma interrupção das 

ocupações e vivências do século, transportadas para uma abertura operada pelo desejo. 

"Ver e conhecer Deus é o desejo do crente que a liturgia não satisfaz: Deus virá mas não 

porque eu e tu rezamos. A liturgia instrui a 'vontade de impoder' que se opõe à 'vontade de 

poder' e à apropriação da presença sempre diferida. A liturgia é um pressentimento da 

presença de Deus e uma antecipação da sua parusia. A liturgia mistura a verdadeira palavra 

('saber') e a beleza, de tal modo que esta presença tem um impacto sobre os sentidos e a 

afectividade. A experiência da fé constitui um não-lugar e um não-tempo (Lacoste). Aqui, 

o senhor e o escravo podem rezar juntos. A liturgia abre-se a uma fraternidade que insinua 

uma escatologia. Mesmo se os crentes deixam a igreja sem terem mudado. O crente sabe 

que a sua oração é acompanhada pela condescendência de Deus. Por isso a primeira 

palavra da liturgia é a alegria. Mesmo vendo-se confrontado com os seus limites e sendo 

difícil muitas vezes situar a alegria e a esperança."23 

 

V. 

Gostaria de concluir esta breve apresentação recorrendo de novo às palavras de Mourão: 

"Talvez a principal novidade desta Obra assente nas intuições fulgurantes com que, fora do 

'atalho das representações' ou 'fora da luz comum', nos mostra o Aberto e a Dobra do 

mundo, na ordo amoris com que o faz, movida pelo prazer de ver 'almas crescendo'."24 

                                                        
21 Quem vigia o vento, p. 180 
22 J. Y. Lacoste, Experiencia y absoluto, Salamanca 2010, p. 67 
23 Quem vigia o vento não semeia, p. 283 
24 Chão de Signos, p. 122 
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Podemos aplicar à obra de Mourão as palavras com o mesmo se refere, neste caso, à obra 

de Maria Gabriela Llansol? Uma obra que - entre homilias, poemas e artigos - aponta 

"intuições fulgurantes" - mais do que um discurso sistematizado e extensivo - através das 

quais o autor procura sair do "atalho das representações" e da "luz comum" - dos discursos 

já repetidos, da citação do mesmo - para mostra o Aberto e a Dobra do mundo, o seu 

carácter não-encerrado na imanência, nas estruturas de poder, nas lógicas de posse e de 

consumo. Uma obra que nasceu e se alimentou num ordo amoris, movida pelo prazer de 

ver "almas crescendo", a emergência pessoal, espiritual e intelectual de todos os que se 

cruzaram com a figura de José Augusto Mourão, lendo os seus textos, escutando as suas 

homilias, rezando os seus poemas. 

Foi como leitor que o presente trabalho se realizou - como um esforço de leitura, de 

encontro de pontos comuns, de procura de respostas para as perguntas levantadas no 

âmbito de uma investigação em teologia fundamental mas, sobretudo, no quotidiano dos 

dias, dos passos e passagens de uma vida pessoal que desejo que seja sinalizada sob o 

signo da procura do Espírito cristão. Foi no "hábito de leitura" que se deu o contacto com a 

obra de Mourão e onde teve origem este trabalho, procurando deixar-se interrogar e 

afectar, no encontro com o imprevisto de um pensamento original. 

 

 


