E SE OS PADRES FIZESSEM GREVE?
Li há tempos que um pároco em Itália afixara um cartaz na porta da Igreja a dizer algo mais ou menos do tipo
"A missa foi suspensa por falta de fiéis. Padre tal estará disponível quando for chamado". A informação foi
publicada num jornal e alvo de muita conversa, sobretudo nas redes sociais.
Pessoalmente não me parece que a sua opção tenha sido a mais indicada. Um padre, à partida e como servo
de Deus, deveria também ter a disponibilidade de coração para qualquer necessidade do foro da fé, mesmo
quando à sua frente está um número reduzido de fiéis. No entanto, com a carência de sacerdotes, com as
notícias que nos vão dando conta da sua debandada, das depressões ou similares na vida de tantos sacerdotes,
o assunto merece a atenção de todos aqueles que se interessam pela Igreja. A paróquia é, desde tempos
imemoráveis, o território por excelência da acção de um sacerdote a que se chama pároco. Mas o número de
padres tem diminuído e o mesmo não ocorre com o número de paróquias, ainda que muitas delas tenham
perdido parte dos requisitos básicos de uma comunidade paroquial. O mais comum é a diminuição drástica de
paroquianos. Nunca me aconteceu colocar-me diante do altar sem fiéis para celebrar a missa. Mas já celebrei
bastas vezes para menos que uma dezena de pessoas. Contudo, os bispos teimam em dividir os padres pelas
paróquias como se fossem fatias de um bolo, as comunidades costumam tratar-se como consumidoras e os
padres aqueles que estão do outro lado do balcão. Temos esquecido que é mais importante a transmissão da
fé que a divisão de territórios por párocos. Estes têm cada vez mais a seu cargo lugares para cuidar, lugares
para realizar sacramentos a correr, Igrejas a cair por dentro e por fora, sem tempo para a real missão que
assumiram na sua ordenação. Na verdade, e embora possa ser apenas minha opinião um padre não se ordena
para ser pároco, mas para ser padre. A sua missão não se confina a um território. A sua missão é anunciar a
Boa Nova.
Qualquer dia é bem possível que também os padres comecem a fazer greve para exigir que a vocação que
abraçaram volte a ser a vocação sacerdotal.
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