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[15 Out] Cardeal Van Thuân, 
testemunha da esperança porque 

testemunha da Cruz 

 

15-10-2020 

Catedral, 15 Outubro 2020. 

O  que lhe tocou na pessoa e na vida de Van Thuan? 
 Antes de mais, o extraordinário, demonstrado por aquilo que viveu com fé 
indomável, com um amor apaixonado pelo Senhor, com a força da esperança 
cristã. Quando se estava com ele, tinha-se a sensação de se estar diante de um 
homem de Deus singular, cheio de paz, como o grande e sereno oceano, rico de 
intuição humana, de afabilidade. Era capaz de surpreender os seus convidados 
com a simplicidade – eis a segunda coisa que me tocava – o seu colocar-se, de 
modo informal, desarmante, típico de quem viveu acontecimentos conturbados e 
dramáticos para os quais nada mais o perturba ou desestrutura 
psicologicamente. Quando intervinha em encontros com figuras importantes – 
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recordo um com o ex-primeiro ministro, Giuliano Amato e alguns embaixadores, 
relativamente a problemas complexos – a sua palavra não era rebuscada nem 
complicada. Era antes, simples, ia ao essencial e era sábia. O Cardeal Van Thuan 
ia directo ao cerne das questões. A sua diplomacia era a clareza, assim como a 
sabedoria oriental que trazia consigo, qual legado recebido da sua família 
composta por pessoas de fé profunda, por personalidades que desempenharam 
papéis importantes no seu país de origem e por mártires. Além disso, nas 
relações do dia-a-dia, mostrava optimismo, jovialidade, animada de um vivo 
sentido de humor. Sabia imitar João Paulo II com sagaz e feliz eficácia, bem como 
a sua voz. Estava sempre sereno, sorridente, apesar dos cansaços, das 
imcompreensões. Perante a má conduta de alguém mostrava-se imperturbável, 
segundo o savoir-faire dos orientais que não mostram uma ruga no rosto. 

Era evidente nele a sua convicção da existência de uma importante 
missão a realizar. Isso emergia após apenas três meses da sua ordenação 
presbiteral, quando adoeceu de tuberculose. Os médicos consultados tinham 
programado uma cirurgia delicada aos pulmões, mas estavam hesitantes, uma 
vez que a sua situação era grave. Depois da enésima radiografia, o jovem 
sacerdote estava pronto para a cirurgia e não compreendia porque é que os 
médicos continuavam a passar pelo seu quarto, falando em voz baixa. Acabou 
por entrar um deles. «Aconteceu algo incrível», disse. «Está curado, pode deixar já 
o hospital». Com alegria no coração, Van Thuan quebrou o silêncio: «É um 
milagre». Logo pensou: «Deus prolongou a minha vida para um fim preciso», e 
rezava para que fosse possível realizar o projecto de Deus. Este foi um dos 
momentos em que se reforçou nele o pressentimento de ter uma missão a levar a 
cabo.  

O que o esperava, concretamente? Uma missão – vimos já na 
introdução – marcada pela ordenação episcopal, pela prisão por parte dos 
comunistas, que durou 13 anos, pela libertação, pelas prisões domiciliárias 
durante 4 anos, pelo exílio em Roma, pela vice-presidência e pela Presidência do 
Pontifício Conselho Justiça e Paz, pela coordenação do trabalho de redacção do 
Compêndio da Doutrina Social da Igreja, pedida pelo Papa João Paulo II, em vista 
ao Jubileu do ano 2000, pelo cardinalato, pela grave doença que, em poucos 
meses, lhe tirou a vida. Eis o que o Senhor lhe reservou depois de o ter curado, 
podemos dizer a posteriori. Os «milagres» ou as obras que a esperança lhe 
consentiu de realizar. Tal empenho foi possível porque se abandonou a Deus, 
mais precisamente, a Cristo morto e ressuscitados, ao Seu Amor crucificado. 

 

A «bagagem» de fé que Van Thuan deixou, especialmente aos seus 
colaboradores 

Aproveito a questão para dizer, de outro modo, o título do folheto com o 
qual foi anunciado o evento desta noite: «Livre atrás das grades». Deste modo, 
posso falar com maior precisão da bagagem de fé que deixou no meu e no coração 
dos colaboradores. Partindo da prodigiosa cura, podemos dizer, certamente, que 
foi salvo para ser libertado das grades. Mas isso não diz tudo. Mais 
concretamente: foi curado para ser uma grande testemunha da esperança, 
durante a prisão de cerca 13 anos, mas não só naquele período, mas também até 
à sua morte. Aos jovens da AC (Azione Cattolica) a 9 de Dezembro de 2001, em 
Roma, na Domus Mariae, explicou que a liberdade que experimentou atrás das 
grades derivava para ele da esperança que vivia dentro de si e que lhe dava uma 
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confiança inabalável. De que esperança se tratava? Era uma esperança 
particular, cujo fundamento sempre foi Jesus Cristo, morto e ressuscitado. 

O cristão, explicava aos jovens da AC, vive as coisas, sofre como todos, 
mas sabe também que Cristo morreu e ressuscitou. A esperança do cristão é uma 
Pessoa. É o próprio Cristo glorioso. A Sua ressurreição transforma todas as 
coisas, abre o caminho para uma nova criação. Cristo que morre e ressuscita 
torna-nos participantes da Sua vida nova, uma vida que nos é dada do alto da 
Sua Cruz e da qual toda a Criação está impregnada. A vida-amor que o 
Ressuscitado nos oferece ajuda a levar a cabo as obras de Deus. 

O legado, portanto, que nos confiou o Cardeal foi o ter sido campeão da 
esperança, porque testemunha de Cristo crucificado e ressuscitado. O mal é 
vencido e desvanece com o Amor de Cristo, que é pregado na cruz para Se 
oferecer totalmente ao Pai e, assim, transfigurar a Humanidade que é levada à 
plena comunhão com Deus. Abandonar-se nos braços do Pai dá força para 
enfrentar todo o tipo de dificuldades. A força de perseverar na esperança depende 
da confiança total na vontade de Deus. «Na prisão, recordava Van Thuan aos 
jovens, vivi momentos tremendos. Sozinho, durante meses, anos. Sozinho num 
quarto sem janelas e com uma fenda por baixo da porta, através da qual entrava 
um pouco de luz, sem nenhum contacto com o exterior; comendo um pouco de 
arroz com verduras e sal; por vezes, obrigado a estar com a luz da cela acesa 
durante 10 dias e depois, na escuridão completa por outros 10. Muitas vezes me 
perguntava, quase delirando, se era verdade aquilo que estava a viver. O que me 
ajudou foi viver Cristo, imitá-l’O. Decidi amar e perdoar os meus carcereiros como 
Jesus ama e perdoa. A minha vida tornou-se outra, menos pesada e sombria. 
Uma vez que não tinha nem dinheiro nem roupa para dar aos meus carcereiros, 
comecei a dar-lhes a coisa mais preciosa que tinha: Jesus Cristo.» 

 

Van Thuan, na prisão, despojado de tudo, das suas coisas, da sua 
relação com os seus fiéis, com os seus familiares, com a sua diocese, cumpre a 
missão essencial para a qual é chamado todo o baptizado e crismado: anunciar 
Jesus Cristo. A prisão foi, como escreveu nos seus livros, um período em que se 
encontrou na «escuridão da noite», num oceano de amargura, de ansiedade, de 
pesadelo. De tudo isso saiu através da oração, fazendo-se dom a Deus, vivendo 
Cristo. «Na estrada da minha prisão – escreve em Cinco pães e dois peixes (San 
Paolo, Milão 1997) – rezei: “Tu és o meu Deus e o meu tudo”, Jesus. [...] Estou na 
prisão, se espero o momento oportuno para fazer algo verdadeiramente grande, 
quantas vezes na vida se apresentarão ocasiões semelhantes? Não, agarro as 
oportunidades que me são apresentadas a cada dia, para realizar acções 
ordinárias de modo extraordinário”. Jesus, não esperarei, vivo o momento 
presente, enchendo-o de amor». E assim, o Bispo Van Thuan, mesmo prisioneiro, 
em condições de pobreza e liberdade restrita, não perdeu o ânimo, não se deixou 
abandonar pelo ódio para com os seus carcereiros. Longe disso. Enquanto era 
“re-educado” de modo forçado, ele, mesmo vivendo uma situação extrema, 
respondeu fazendo-se dom de si mesmo e de Jesus Cristo, considerado a máxima 
riqueza. Os guardas tornaram-se seus amigos e alunos. A sinceridade das suas 
relações mudaram as relações no interior das prisões para onde era conduzido, 
na esperança de que não convertesse os seus custódios. 

Na Carta pastoral de 1971, que comemorava os 300 anos da sua 
Diocese de Nha Trang, fazendo um balanço do desenvolvimento da comunidade 
cristã, o Bispo Van Thuan afirmava: «Estamos orgulhosos e gloriamo-nos: não 
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porque temos agora belas igrejas, grandes estruturas, numerosos fiéis; não, não 
estamos orgulhosos por isto. A força da Igreja não consiste nas coisas materiais, 
nos números, mas gloriamo-nos da Cruz de Cristo Senhor, da fidelidade dos 
nossos antepassados à Igreja, da sua vida fervorosa, da sua fé firme que era mais 
forte do que a morte, da sua responsabilidade madura no cumprir o dever de 
apóstolos e no colaborar com os sacerdotes e, em caso de escassez, de os 
substituir.» 

Perante a situação das nossas paróquias e de certas zonas das nossas 
dioceses, empobrecidas de presbíteros e de leigos activos, recordando o 
testemunho luminoso de fé de Van Thuan na prisão e nos sofrimentos, devemos 
reconhecer que a verdadeira força da Igreja para a renovação pastoral é dada pela 
fé firme dos crentes, dos sacerdotes e dos bispos, do seu viver o amor de Cristo 
crucificado: uma fé e um amor mais fortes que a morte, que conduzem à 
ressurreição. A força da Igreja é alimentada do viver a Cruz de Cristo, 
misticamente, a Cruz do seu Senhor. Da Cruz vem a glória. Sobre a Cruz, de 
facto, surge o esplendor de uma vida que vence a separação de Deus, plenitude 
de vida que ilumina o mundo.  

 

Um ensinamento mais pontual para nós 

Este momento da vida do Bispo Van Thuan, prisioneiro, privado de 
tudo, mas por nada desencorajado, pelo contrário, decidido a realizar o coração 
da sua missão pastoral, confesso que reflecti mais do que uma vez. Muitas vezes, 
reparando no encolhimento das nossas comunidades, na preponderância do 
tempo dedicado à gestão das coisas materiais, no aumento do abandono da parte 
de adultos e jovens, coloca-se a pergunta sobre como recomeçar a inverter o 
progressivo secularismo, a carência do sentido de pertença à comunidade, ao 
próprio Cristo. Tendo constantemente o exemplo do Bispo Van Thuan, mais de 
uma vez disse para comigo: é necessário recomeçar a partir daquilo que o Bispo 
Van Thuan fazia na prisão, para uma nova primavera na Igreja do nosso 
território. É necessário que adultos e jovens se enamorem ou voltem a enamorar 
de Jesus. Se não se parte de um amor entusiasmado na relação com Jesus, 
encontrado, amado, testemunhado, não será possível renovar as nossas 
comunidades, as nossas catequeses. Não será possível uma conversão pastoral 
das nossas comunidades e associações em nome de um novo compromisso de 
evangelização, como nos recordou a Instrução da Congregação para o Clero, do 
qual se fala também no subsídio pastoral para o ano 2020-2021. Procurou-se 
oferecer uma perspectiva semelhante aos jovens no recente Sínodo, que os viu 
protagonistas, juntamente a vários adultos. Mas enquanto ali era entregue aos 
jovens, ia sendo entregue, ao mesmo tempo, aos adultos, às suas associações, 
que no entanto parecem comportar-se como se isso não tivesse acontecido.  
A formação das jovens gerações visa criar novos responsáveis nas comunidades, 
nas associações, grupos e movimentos. Para os adultos, colocou-se em 
funcionamento, desde há três anos, no seminário, um curso de actualização e de 
aprofundamento da própria formação e cultura. Em algumas associações (ANSPI 
- Associazione Nazionale San Paolo Italia, AC) foi proposto realizar-se uma 
assembleia diocesana, mas até agora, devido ao COVID, não ocorreu, porque é 
necessária receptividade à proposta. Neste ano, iniciou-se uma série de iniciativas 
formativas para responsáveis. Começou-se com a apresentação do bispo, do 
volume Ecologia integral após o coronavírus e, no próximo dia 24 de Novembro, 
será apresentada a Carta Samaritanis bonus. Em Janeiro-Fevereiro próximos, 
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será apresentada a encíclica Fratelli tutti do Papa Francisco. Prevê-se, entretanto, 
que seja possível encontrar responsáveis das associações e movimentos eclesiais. 

 

O cuidado do Cardeal pelas novas gerações tanto de sacerdotes 

como de leigos. Uma memória pessoal. 

Enquanto fui decano da Faculdade de Filosofia da Pontifícia 
Universidade Salesiana e consultor do Pontifício Conselho Justiça e Paz, depois 
de amenizados os rigores do regime comunista, chegaram do Vietname as 
primeiras gerações de pós-noviços para os cursos de Filosofia e Teologia da 
minha universidade. Foram momentos entusiasmantes, mas também um pouco 
árduos, porque os jovens vietnamitas apenas conheciam a língua vietnamita, mas 
os docentes não. Portanto, não havia uma língua que servisse de ponte. Além 
disso, infelizmente, não havia à disposição docentes que conhecessem a língua 
vietnamita e o italiano. Então, recorria-se a desenhos com as palavras escritas ao 
lado, tal como na escola primária. Era mesmo difícil fazer-se entender, não 
podendo usar línguas como o inglês, o francês ou outra língua europeia. Sempre 
me tocou a sensibilidade pastoral e pedagógica do Bispo Van Thuan, então, vice-
presidente do Pontifício Conselho Justiça e Paz. Reunia, periodicamente, os 
jovens vietnamitas em preparação para o sacerdócio. Ou então, procurava-os, 
animava-os, convidava-os para momentos de convívio, durante os quais, a sua 
paternidade se manifestava numa dimensão familiar. Aconselhava-me suavidade 
e fraternidade. Se não se acolhem bem as primeiras gerações de vietnamitas 
salesianos, não chegarão mais à Europa, assim confidenciava comigo. 

Certa vez, como era próprio dele, de avental à cintura, preparou-me um 
almoço «vietnamita» e contou-me o seu trabalho de acompanhamento dos jovens 
padres. Às vezes, convidava-os para almoçar ou levava-os até à praia para 
conversar com eles, para melhor os conhecer e se tornarem amigos. 

No que se refere aos leigos, das suas cartas pastorais emerge 
claramente a sua solicitude pastoral em lhes oferecer uma boa cultura, tendo-se 
empenhado para que na sua diocese surgissem duas universidades. À luz do 
Concílio Vaticano II, desejava um laicado capaz de uma participação 
corresponsável na Igreja, capaz de viver a unidade entre a fé e a vida. A fé é, 
antes de mais, viver Cristo, amando-O acima de todas as coisas. É erguer o 
edifício da própria existência n’Ele. As obras de construção da comunidade cristã 
são colocadas lado-a-lado com as obras que melhoram e humanizam a sociedade, 
escreve Van Thuan na sua primeira Carta Pastoral (1968). É necessário colmatar 
a separação entre a fé e a vida quotidiana, um dos erros mais graves do nosso 
tempo. A Igreja não pode ignorar que vive e age no mundo. A escolha do mote 
episcopal «Gaudium et spes» – o documento do Concílio mais vezes citado nas 
cartas pastorais do bispo vietnamita – foi inspirada por esta crença. A unidade 
entre a fé e a vida é constitutiva do ser cristão e é oferta que o crente deve 
apresentar ao Senhor. Somente a tradução da fé em obras torna a oração do 
crente mais autêntica. A oração é mais verdadeira num contexto de compromisso 
concreto. “Rezar – repetia – significa ser solidários com o ambiente em que 
vivemos, com o mundo com muitos problemas difíceis. Rezar é unir-se a Deus e 
levar Deus à humanidade, para realizar a Sua vontade no seio do nosso mundo. 

 

A evangelização necessita de santos 
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A evangelização, recordava muitas vezes o Bispo Van Thuan, necessita 
de santos. O fim de cada cristão é a santidade e nada há mais do que uma vida 
para o ser. Em Fevereiro de 2002, alguns meses antes da sua morte, o Servo de 
Deus Van Thuan confiou a um grupo de sacerdotes: «Gostaria de iniciar esta 
reflexão sobre o chamamento à santidade a partir de um exame de consciência 
muito pessoal: na minha vida, e mesmo agora como cardeal, tive e tenho medo 
das exigências do Evangelho; tenho medo da santidade e de ser santo. Tantas 
vezes, não ousei pensar na santidade: quis ser fiel à Igreja, não renegar nada da 
minha escolha. Mas, não pensei suficientemente em ser santo, quando Cristo, na 
verdade, disse: “Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito” (Mt 5, 48). No ano 
passado, fui operado para remoção – ainda que parcial – de um tumor. 
Retiraram-me 2,5 kg de tumor e ficaram no meu ventre ainda 4,5 kg, que não 
podem ser removidos. E tive medo de ser santo com tudo isto: este foi o meu 
sofrimento. Porém, este durou apenas até ao momento em que vi a vontade de 
Deus naquilo que me acontecia e aceitei levar este peso até à morte e, como 
consequência, não poder dormir mais do que uma hora e meia em cada noite. 
Aceitando tudo isto, agora vivo em paz: a Sua vontade é a minha paz! Até quando 
Deus quiser, quero ser o que Ele quiser de mim, para mim!» 

 

O testamento da alegria 

Quase no ocaso da sua vida terrena – apresentada a todos como um 
martírio de amor a Deus – Van Thuan entendeu deixar um testamento espiritual 
aos seus filhos e irmãos: o testamento da alegria. Trata-se de uma série de 
conversas publicadas pelo Pontifício Conselho Justiça e Paz num volume com o 
título A alegria de viver a fé e que foram recolhidas por alguns jovens. Trata-se de 
textos pronunciados em várias ocasiões com o objectivo de educar na fé os seus 
compatriotas, reunidos em várias partes do mundo. 

Aquele que crê e vive Jesus Cristo – nova humanidade – vive da alegria. 
O vértice da humanidade é o Filho de Deus, feito homem no meio de nós. «Só Ele 
é a nossa alegria e a nossa esperança», afirma o Bispo Van Thuan. 

Actualmente, no contexto cultural que tende a colocar Deus à margem 
da vida do Homem, não é fácil transmitir esta mensagem. Deus é, muitas vezes, 
considerado um antagonista da liberdade, da autonomia moral das pessoas. Se 
Deus é assumido como o princípio da vida, a responsabilidade humana e a 
dignidade perdem-se. Deus, segundo a cultura secular de hoje, é quem rouba a 
felicidade do Homem. Então, porque é que o Bispo Van Thuan, apesar de tudo, 
não desiste de propor aos seus o ideal da fé? Segundo o Servo de Deus, a fé gera 
alegria e não empobrece a beleza da vida, antes a aumenta. A alegria do crente é 
fruto do ser e de perceber-se como humanidade que vive em plenitude. A fé, na 
prática, cura as pessoas imersas na cultura do nada, do sem sentido e da morte. 
Reconstrói-as interiormente, torna-as mais capazes da verdade, do bem e de 
Deus, renovando-as como seres relacionais, comunitários, fraternos, ou seja, 
pessoas capazes de formar uma única família, o povo de Deus. 

As pessoas que experimentam uma alegria simplesmente humana 
percebem-se como sujeitos capazes de uma vida de doação aos outros. Mas as 
pessoas crentes podem gozar de uma alegria mais profunda e transcendente: a 
alegria cristã, que dá origem à anterior e pertence àqueles que vivem Cristo, o 
homem perfeito. 
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Quem ama com o mesmo amor de Cristo – um amor de doação total de 
si mesmo à humanidade e a Deus, até à morte de cruz, perdoando, lutando 
contra o mal com o bem – percebe-se e sente-se pessoa em plenitude não só a 
nível humano. Por outras palavras, quem, mediante a sua fé, habita em Cristo e 
vive participando na medida da plenitude humana que n’Ele se realiza (cf Ef 4, 
14), goza da maior alegria: a alegria que corresponde a uma humanidade 
transfigurada e fortalecida pelo amor de Deus. Trata-se de uma alegria que se 
concretiza passando pelo esvaziamento de si mesmo, ser para os outros, para o 
totalmente Outro, isto é, Deus, amando-O acima de todas as coisas, como o 
nosso Tudo. A alegria cristã é reflexo da humanidade fortalecida na capacidade de 
amar como o Novo Adão crucificado, o homem do sacrifício, o homem sacrificado, 
que se perde em Deus, corresponde à forma de uma existência totalmente 
ordenada ao outro, ao Outro, Deus-Amor, Trindade e Comunhão de Pessoas. 

A fé vivida com autenticidade gera alegria, porque permite ser e 
perceber-se como humanidade amada primeiro por Deus e, depois, humanidade 
que se realiza segundo a sua própria estrutura constitutiva do ser: a das pessoas 
intrinsecamente feitas para-os-outros, para Deus, para amar, respondendo a um 
amor que nos precede e que nos chama a Ele. 

A fé, em particular, faz-nos experimentar como seres criados à imagem 
da Trindade e, portanto, permite-nos viver uma alegria existencial, o gaudium 
essendi, a alegria de ser pessoas que amam como Deus, com um amor criativo 
que, enquanto protege, impulsiona, transfigura e eleva. 

 

                                              + Mario Toso 
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