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Resumo
O ﬁlme Diamante de Sangue [Blood Diamond] de Edward Zwick oferece a possibilidade
de uma reﬂexão à volta de três aspetos da noção de testemunho no âmbito da Filosoﬁa da
Religião: 1) a ideia de que o testemunho (absoluto), enquanto matriz das culturas humanas,
sustenta a atividade jornalística e a sociedade da informação possibilitando não apenas a
sua desconstrução como também a (re-)atualização de uma dimensão testemunhal do jornalismo; 2) as condições de possibilidade da conversão da consciência, isto é, da rutura com o
estado de má-fé (auto-engano) necessária à consciência testemunhal e religiosa; 3) a indissociabilidade da experiência testemunhal e da doação, correlativas da experiência religiosa
entendida como “fundação mútua” do divino e da testemunha (constituinte), experiência
religiosa da qual surge o testemunho. Acrescentaremos ainda a ideia de que a experiência
testemunhal ganha sentido à luz da metafísica do tempo do projeto.
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Abstract
The ﬁlm Blood Diamond from Edward Zwick offers the possibility of a reﬂection concerning
three aspects of the concept of testimony within the Philosophy of Religion: 1) the idea that
the testimony (absolute), while source of human cultures, supports the journalistic activity
and gives information to the society; not only in its deconstruction but also in (re-)updating
the testimonial dimension of journalism, 2) the conditions of possibility of the consciousness
conversion, meaning, the rupture with the state of bad faith (self-deception) will required
to the testimonial and religious consciousness, 3) the inseparability of the testimonial
experience and donation, correlates in the religious experience, understood as “mutual
foundation” of the divine and the witness (constituent), religious experience from which
comes the testimony. We add further the idea that the testimonial experience makes sense in
light of the metaphysics of time of project.
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