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ApresentAção

Ao longo da sua vida sacerdotal, o Senhor D. António dos Reis 

Rodrigues, pessoa atenta que nada deixava passar sem pensar, chega-

va a casa ao fim do dia e, se algum pensamento tivera ou alguma frase 

lida ou ouvida o tocara de modo especial, registava-os numa peque-

na ficha. Considerava que essas sementes tinham a possibilidade de 

virem a florescer num pensamento ou numa exortação que pudesse 

ajudar à conversão. 

Já quando a saúde enfraquecia, mas não a vontade de traba-

lhar nem a perspicácia e a sabedoria pastoral que sempre o tinham 

acompanhado, decidiu juntar alguns desses pensamentos e organizá-

-los para oferecer a todos as meditações que esperava que fossem 

úteis. Chamou a este livro «A semente lançada à terra. Breves notas 

de espiritualidade». Com a sua singular profundidade, ao longo dessas 

sentenças, D. António vai mostrando como a inteligência, quando não 

para na superfície da realidade mas a olha com atenção, consegue 

vislumbrar a alma humana e chega a tocar o Mistério de Deus. Como 

dizia Santo Agostinho, «ambula per hominem et pervenies ad Deum» 

(«caminha através do Homem e chegarás a Deus») (discurso 141).

Nestas notas, organizadas em capítulos que recordam os tem-

pos litúrgicos mas também os grandes temas da fé, D. António fecha 
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o ciclo das suas publicações, deixando a quem o conheceu e com ele 

privou a saudade das conversas em que nada era banal e tudo servia 

para tentar ir mais longe. São semente a frutificar. 

O gosto pelo humano unia-se ao amor a Deus sem que hou-

vesse qualquer concorrência. Amar o Homem, cuidando de cada um 

mas tendo um olhar sobre a humanidade no seu todo e assumindo 

deste modo uma paternidade espiritual era o seu modo de mostrar o 

amor entranhado por Jesus Cristo que nunca escondia. O seu interesse 

pelos acontecimentos da história, a sua paixão pela literatura, a sua 

reflexão sobre a sociedade e mesmo sobre a política nunca foram di-

letantismos nem se dissociaram da sua vida espiritual e do seu olhar 

teológico. Era um homem em cuja imensa cultura se exprimia uma in-

saciável busca da verdade e de todas as sementes que dela pudessem 

ser colhidas, certo como estava de que só na Igreja se pode encontrar 

a plenitude do Verbo Encarnado. 

A Igreja em Portugal e especialmente o Patriarcado de Lisboa 

a ele devem muito do percurso pós-Vaticano II. Mesmo no seu modo 

discreto – porque nunca quis andar na ribalta – tornou-se um marco 

que dava credibilidade ao que dizia e propunha. 

Foi sobretudo através dos encontros pessoais, para os quais 

tinha sempre tempo e de que gostava e que saboreava com uma con-

tínua juventude, que foi dando a conhecer a sua alma enamorada de 

Deus e consciente da responsabilidade de que o sacerdócio e o epis-

copado o tinham investido. São muitos os que, ao longo dos seus mais 

de 60 anos de sacerdote, se enriqueceram com a sua convivência. Mas 

a sua não é uma herança que se gasta com o tempo, antes uma que 

ganha relevância à medida que o tempo mostra como no seu modo de 

viver e de pensar temos um mestre ainda hoje marcante.

Desejamos que estas notas, que se publicam quando decorrem 

os 10 anos da sua morte e recordam o centenário do seu nascimento, 

lembrem e mostrem a todos a atualidade desta personalidade ímpar 

que tocou a vida de gerações de jovens universitários na JUC, de mili-

tares, de sacerdotes, de homens da cultura e da política.

Padre Duarte da Cunha 
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