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Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca

A pu bli ca ção dos Ca der nos Te o lo gia Pú bli ca, sob a 
res pon sa bi li da de do Insti tu to Hu ma ni tas Uni si nos – IHU,
quer ser uma con tri bu i ção para a re le vân cia pú bli ca da
te o lo gia na uni ver si da de e na so ci e da de. A te o lo gia pú bli -
ca pre ten de ar ti cu lar a re fle xão te o ló gi ca em diá lo go com
as ciên ci as, cul tu ras e re li giões de modo in ter dis ci pli nar e
trans dis ci pli nar. Bus ca-se, as sim, a par ti ci pa ção ati va nos

de ba tes que se des do bram na es fe ra pú bli ca da so ci e da de. 
Os de sa fi os da vida so ci al, po lí ti ca, eco nô mi ca e cul tu ral
da so ci e da de, hoje, es pe ci al men te, a ex clu são so ci o e co -
nô mi ca de imen sas ca ma das da po pu la ção, no diá lo go
com as di fe ren tes con cep ções de mun do e as re li giões,
cons ti tu em o ho ri zon te da te o lo gia pú bli ca. Os Ca der nos
Te o lo gia Pú bli ca se ins cre vem nes ta pers pec ti va.





Espiritualidade cristã na pós-mo der ni da de

Ildo Pe ron di

1 Como rezar em terra estranha?

No exí lio da Ba bi lô nia, à be i ra dos rios, o povo se
per gun ta va: “Como po de mos can tar um can to ao Se nhor
em ter ra es tra nha?” (Sl 137,1). É o que nos per gun ta mos
mu i tos de nós hoje. Esta é tam bém a an gús tia de tan tas

pes so as que pas sa ram pelo pe río do da mi li tân cia du ran te 
e após o re gi me mi li tar. Mas so bre tu do de quem vi ven ci ou 
o flo res ci men to de um cris ti a nis mo en ga ja do nes ta que ri -
da Amé ri ca La ti na. É o ques ti o na men to que nos fa ze mos
ago ra vi ven do nes te pe río do da pós-mo der ni da de.

Esta mos pas san do por um pe río do di fí cil. Não é
como o exí lio na Ba bi lô nia; não é o pe río do de per se -
gui ção, como so fre ram as pri me i ras co mu ni da des cris -
tãs; nem é a no i te es cu ra da Ida de Mé dia; tam bém não

es ta mos mais di an te da du re za da di ta du ra mi li tar... O
pe río do que vi ve mos é ou tro, é di fe ren te, em bo ra te nha
um pou co de to das as di fi cul da des des tes tem pos es tra -
nhos que o povo de Deus já vi veu em seu pe re gri nar
his tó ri co.

Pa ra fra se an do a cé le bre afir ma ção “na ve gar é

pre ci so”, hoje tam bém te mos que di zer: Con ti nu ar so -
nhan do é pre ci so! Ter es pi ri tu a li da de é pre ci so! Ter es pe -
ran ça é pre ci so... Enfim, pre ci sa mos ca mi nhar em meio à
esta no i te ain da que seja es cu ra, pois po de mos es tar di an -
te da qui lo que nos en si na um ve lho pro vér bio chi nês:
“Qu an do a no i te é tão es cu ra que não con se gues en xer -
gar nem se quer o teu na riz, es te ja cer to, o nas cer do sol
está per to”. É no aqui e ago ra da nos sa his tó ria que “de -
ve mos mos trar a to dos as ra zões da nos sa es pe ran ça”



(1Pd 3,15), se qui ser mos de fato vi ver e tes te mu nhar a
nos sa fé cris tã; é no meio des ta ge ra ção que “de ve mos
bri lhar como as es tre las” (Fl 2,15), nos en si na o Após to lo
Pa u lo.

A es pi ri tu a li da de é ne ces sá ria. É ela que nos move,
que nos liga e re la ci o na com o Cri a dor do qual re ce be -
mos a gra ça e a for ça para con ti nu ar mos vi ven do e ca mi -
nhan do, res pon den do ao mais pro fun do do nos so cha -
ma do. A es pi ri tu a li da de nos co lo ca em sin to nia e em
re la ção com toda a Cri a ção e com o Cri a dor. É a es pi ri -
tu a li da de que nos pos si bi li ta es tar em co mu ni ca ção, em
ati tu de de aber tu ra di an te das co i sas no vas que a atu al
con jun tu ra nos pro por ci o na.

2 Que mundo é este?

Esta mos em cri se. E que cri se! A pós-mo der ni da de 
nos pe gou de sur pre sa. Não fo mos pre pa ra dos e edu ca -
dos para vi ver nes te tipo de mun do. E, en quan to nos pre -
pa ra mos para vi ver o pre sen te, ve mos que ele é fu gaz. As
mu dan ças ocor rem em to dos os ní ve is da so ci e da de, às
ve zes tão di fí ce is de se rem ab sor vi das e con ce i tu a das,
por que tudo é tão ve loz e pas sa ge i ro. A ve lo ci da de é tan -
ta que “tudo pas sa como se as mu dan ças, ago ra, fossem

mais rá pi das do que o pen sa men to” (Gu i le ba ud). O fu tu -
ro é tão rá pi do que se con fun de com o pre sen te.

Como afir ma va o au tor de Ecle si as tes, pa re ce que
“tudo é fu gaz” (Ecl 1,2). A pa la vra he bra i ca é he bel e sig ni -
fi ca so pro, ven to li ge i ro, né voa, há li to etc., o que su ge re a
idéia de in con sis tên cia, va zio, inu ti li da de... Sig ni fi ca que
tudo aca ba, tudo é inú til e, uti li zan do uma ca te go ria mo -
der na, po de mos di zer que “tudo é sem sen ti do”. Assim
como Coé let, en tra mos em cho que com aque le dado que 
pa re ce ser o pon to cen tral da sua des co ber ta de sá bio,
que é “nada ser ve a nada”, tudo é nada, tudo “é cor rer
atrás do ven to” (Ecl 1,11.17).

As ino va ções tec no ló gi cas são cada vez mais sur -
pre en den tes e fan tás ti cas; bas ta ver os avan ços da na no -
tec no lo gia e dos se mi con du to res. Tudo o que era gran de

cabe ago ra em mi nús cu las par tí cu las. A cada dia, es ta -
mos di an te de no vas des co ber tas, mag ní fi cas, e, quan do
mal nos acos tu ma mos com elas, já es tão su pe ra das, e
sur ge algo novo em seu lu gar. So mos uma ge ra ção que
vi mos nas cer e de sa pa re cer co i sas.

A so ci e da de da era da glo ba li za ção está frag men -
ta da, di ver si fi ca da e di vi di da. Va lo res que fo ram con si de -
ra dos imu tá ve is por tan tas dé ca das hoje são ques ti o na -
dos e até re la ti vi za dos. As re la ções en tre as pes so as
tam bém são fra gi li za das. Vir tu al e real se con fun dem: po -
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de mos es tar “per to” de pes so as dis tan tes (e que nun ca vi -
mos) e “dis tan tes” da que las pes so as que es tão ao nos so
lado. Vi ve mos a épo ca do plu ra lis mo, da di ver si da de, da
trans ver sa li da de... Esta mos sa in do de uma vi são an tro -
po cên tri ca do uni ver so, onde o ho mem era o cen tro de
tudo, e es ta mos ca mi nhan do para uma nova fase que
ain da não sa be mos bem como será. Enfim, não é fá cil
de fi nir bem o que é esta épo ca da pós-mo der ni da de.
Porém, como nos en si nou Je sus, de ve mos es tar aten tos
“aos si na is dos tempos”.

O novo mi lê nio que co me çou não trou xe uma era
de paz como se es pe ra va. Ao con trá rio, as guer ras con ti -
nu am e es tas tam bém es tão mais so fis ti ca das. As tec no lo -
gi as mo der nas são tam bém ar mas de guer ras, so bre tu do
em mãos das gran des po tên ci as. A vi o lên cia e a in se gu -

ran ça es tão em toda par te... “O Ha i ti é aqui”, can ta va
uma can ção, com toda ra zão. O ser hu ma no – quan do
pode – se en cla u su ra em apar ta men tos ou con do mí ni os
fe cha dos. Mas, para a ma i o ria da po pu la ção, a vi o lên cia
está em todo lu gar: onde mo ra mos, onde tra ba lha mos,
onde es tu da mos, onde ca mi nha mos, no trân si to, nos es -
tá di os... O ou tro (o pró xi mo) pas sou a ser o nos so ini mi -
go. E é tris te cons ta tar que, ape sar de tan to avan ço tec no -
ló gi co, a hu ma ni da de ain da não é ca paz (ou não quer)

re sol ver o pro ble ma da fome, da mi sé ria e da ex clu são de 
mi lhões de ir mãos nossos.

No cam po das lu tas so ci a is, cito o exem plo do
Ce cí lio, um mi li tan te cris tão de mu i tos anos, que me di -
zia: “Tem pos atrás era me lhor. Nós sa bía mos o que que -
ría mos; sa bía mos o que fa zer e sa bía mos onde que ría mos
che gar; sa bía mos quem eram nos sos ini mi gos e nos sos ali a -
dos. Hoje tudo é es cu ro e con fu so. Aque les que es ta vam
co nos co pas sa ram para o ou tro lado; os ini mi gos de on -
tem são nos sos ali a dos hoje... Para onde ir? Mas uma
co i sa eu sei: não é este o mun do que eu que ro; não este
o mun do que Deus quer!”.

As re la ções de tra ba lho mu da ram e se tor na ram
pre cá ri as. Quem ain da acre di ta que é o ope ra ri a do que
vai fa zer a re vo lu ção? Ele está de sa pa re cen do. O em pre -

go é frá gil, ins tá vel, in se gu ro... No vas re la ções de tra ba -
lho sur gi ram. Mas tam bém o ca pi ta lis mo mo der no in ven -
tou no vos mé to dos que le vam tra ba lha do res a co la bo rar
e com pe tir en tre si, mas trou xe tam bém a im plan ta ção
das “me tas” que le vam tan tos à lou cu ra.

Ao mes mo tem po, nos de pa ra mos com a fra gi li da -
de hu ma na. So mos frá ge is e vul ne rá ve is, mes mo com to -
dos os avan ços da me di ci na e das de ma is ciên ci as, di an -
te das do en ças mo der nas que nos atin gem, como a
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depres são, o stress, o cân cer, a de pen dên ci as de dro gas
ou in ter net, a com pul si vi da de, o va zio, a fal ta de sen ti do
para a exis tên cia etc. O ser hu ma no mo der no vive a so li -
dão, sen te a de sa gre ga ção dos re la ci o na men tos co le ti vos.
Mas tam bém es ta mos di an te de um ser hu ma no que é ca -
paz de ma tar o se me lhan te por um nada (é só olhar mos a
mons tru o si da de de al guns cri mes re cen tes) ou da que les
que pra ti cam a pe do fi lia. Di an te dis so, a psi qui a tria e a psi -
co lo gia ain da não são ca pa zes de fa zer qua se nada. A
mor te é sem pre uma tra gé dia que nos es pe ra, so bre tu do
quan do ela vem an tes do tem po e de for mas bru ta is.

E, en tre avan ços e per ple xi da des, a pós-mo der ni -
da de fez emer gir a au to no mia do su je i to hu ma no. As pes -
so as bus cam a li ber da de, a in de pen dên cia, os di re i tos
in di vi du a is...

Mas, se tudo mu dou e tudo con ti nua mu dan do
tan to as sim, como vi ver a nos sa es pi ri tu a li da de? Ou en -
tão: como a es pi ri tu a li da de cris tã pode nos aju dar a vi ver
este tem po?

3 Alguns problemas com a espiritualidade hoje

Exis te uma cri se na es pi ri tu a li da de hoje, seja nas
Con gre ga ções Re li gi o sas, seja en tre os mo vi men tos e

pas to ra is. Embo ra ne ces sá ria, a ri tu a li za ção sis te má ti ca
da li tur gia mu i tas ve zes en ges sou a ora ção e o re la ci o na -
men to com Deus, im pon do mo de los fi xos e for ma is. Tan -
tas ve zes, re za mos fór mu las pron tas e não re za mos a
vida; re za mos ex pe riên ci as dos ou tros e não sa be mos re -
zar as nos sas. Se, de um lado, é ne ces sá rio re cor rer aos
tex tos clás si cos e às ex pe riên ci as bem-su ce di das, é cer to
que tor na-se tam bém ne ces sá rio fa zer com que os mes -
mos se en car nem em nos so quo ti di a no, abrin do es pa ços
para a es pon ta ne i da de e novidade.

Por ou tro lado, en tre os mi li tan tes que se en ga ja -
ram hou ve uma cer ta re je i ção aos mo de los fi xos e mu i tas
ve zes não sou be ram co lo car nada em seu lu gar. Tan tas
ve zes, ou vi mos di zer que a luta e as nos sas obras eram
nos sa ora ção. Re cor do um cer to mal-es tar que trou xe um 

tex to de Pe dro Ca sal dá li ga que nos pe dia para re zar. Di -
zia ele que não po día mos con fun dir as co i sas: “a luta é
luta; a ora ção é ora ção!”. Mu i tas ex pe riên ci as (que fo ram 
be las no iní cio) fra cas sa ram por que as pes so as que par ti -
ci pa ram de las aban do na ram a fé, a ce le bra ção e a ora -
ção. Mu i tos cris tãos, que por ca u sa da fé se en ga ja ram,
aca ba ram tra in do a pro pos ta ori gi nal ou aban do nan do a
mi li tân cia por que não cul ti va ram a fé e a mís ti ca que lhes
deu o im pul so original.
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Hoje, es ta mos di an te de uma si tu a ção que mu dou 
ou tra vez. Esta mos num mun do con su mis ta, onde tudo
se pode com prar, onde tudo pas sa tão rá pi do, onde so -
mos bom bar de a dos di a ri a men te por tan tas ima gens e
idéi as – se du to ras e en ga na do ras às ve zes –, di an te das
qua is não é fá cil pas sar mos imu nes. Sur gi ram os ne go ci an tes 
de Deus, como se o sa gra do es ti ves se à ven da. Cons ta ta mos 
o re tor no, com mu i to vi gor, da te o lo gia da re tri bu i ção,
com for mas mo der nas de fas ci na ção: é a ido la tria do deus
ne o li be ral.

O fun da men ta lis mo re li gi o so cres ce no mun do.
Não fal tam aque les que op ta ram por for mas de ora ção
ali e nan tes (fuga do mun do), ou tros bus ca ram res pon -
der às si tu a ções di fí ce is da vida atra vés da cura e li ber -
ta ção; ou tros ain da se en can ta ram nas vias eso té ri cas.

E cres cem os mo vi men tos ecle si a is que bus cam um re tor -
no à cris tan da de e che ga-se até a “mi li ta ri za ção da fé”
(por exem plo: Ara u tos do Evan ge lho).

Ou tro fato novo, e que não po de mos des pre zar, são
as trans mis sões me diá ti cas, os me i os de co mu ni ca ção, so -
bre tu do a te le vi são, que se trans for ma ram em ins tru men tos
de evan ge li za ção e que en tram nas ca sas das pes so as,
pos su in do, hoje, um nú me ro con si de rá vel de te les pec ta -

do res. Por um lado, há ma ni pu la ção e ali e na ção, mas,
por ou tro, de ve mos cons ta tar que são os me i os mo der -
nos e efi ca zes por onde a gra ça pode atu ar e que de ve -
mos uti li zar para trans mi tir o Evan ge lho.

4 Onde bus car for ças para con ti nu ar ca mi nhan do?

Se es tas ten ta ti vas nem sem pre re sol ve ram os pro -
ble mas, pelo me nos nos in di cam que há bus ca, há sede
de Deus. A bus ca pelo di vi no, pelo trans cen den te, é tam -
bém um si nal qua se con tra di tó rio di an te de um mun do
tão mo der no e que muda tan to. Sig ni fi ca tam bém que
em meio às mu dan ças, o ser hu ma no bus ca por algo que
seja per ma nen te, ab so lu to...

É in te res san te ve ri fi car como en tre os cris tãos le i -
gos há um for te de se jo de co nhe cer e ler a Pa la vra de
Deus. Cre io que seja uma ten ta ti va de res ga tar o que te -
mos de mais belo e de re des co brir as ra í zes da nos sa fé e
os exem plos da que les que an tes de nós já fi ze ram ca mi -
nho. A Bí blia nos pre ser vou a lon ga his tó ria do povo de
Deus que ca mi nhou com o Se nhor e, ao mes mo tem po, da -
qui lo que o Se nhor fez pelo seu povo. Como nos re cor dou
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Gus ta vo Gu tiér rez, ci tan do São Ber nar do de Cla ra val, de -
ve mos “be ber no pró prio poço”.1 A es pi ri tu a li da de cris tã
tem sua raiz na gran de his tó ria do povo de Deus a ca mi nho
da uto pia (da Ter ra Pro me ti da, da es pe ran ça mes siâ ni ca,
do Re i no de Deus). É cer to que a Bí blia não tem res pos tas
e re ce i tas pron tas para a atu al cri se e para a nova era em
que es ta mos vi ven do. Por isso, a Bí blia por si mesma,
não re sol ve o pro ble ma. Mas será atra vés de uma jus ta e
ne ces sá ria in ter pre ta ção da Pa la vra Deus que po de mos
en con trar lu zes para o nos so ca mi nhar.

5 Algu mas ca rac te rís ti cas de uma es pi ri tu a li da de 
para hoje

Cre io que, num mun do plu ra lis ta e di ver si fi ca do
como o nos so, a es pi ri tu a li da de tam bém de ve rá ter mu i -
tos tra ços e ne nhu ma lis ta nun ca será com ple ta. Cada um 
de nós e cada gru po, pas to ral, co mu ni da de ou mo vi men -
to de ve rá acres cen tar o que lhe ser ve me lhor.

Vou elen car al gu mas ca rac te rís ti cas im por tan tes e
ne ces sá ri as:

5.1 Espi ri tu a li da de Bí bli ca

Segun do San to Agos ti nho, a Bí blia é o se gun do li -
vro de Deus. O pri me i ro foi a vida, a gran de obra da Cri a -
ção, que traz es tam pa da a men sa gem de Deus. De po is,
veio a pa la vra es cri ta. Ela re ve la o Deus co nos co, pre sen te
na ca mi nha da. Deus que faz Pro mes sa, Ali an ça. Deus par -
ce i ro e pre sen te e que diz às pes so as que es co lhe e cha ma
“Não te nha medo. Eu es ta rei con ti go!”. Esta cer te za
acom pa nha o povo e dá for ça para su pe rar as di fi cul da -
des, pois o Se nhor não aban do na a obra da sua Cri a ção.

A Bí blia ini cia com uma si tu a ção de caos (Gn 1,2a), 

que é su pe ra da pela atu a ção da Ruah di vi na (Gn 1,2b) e
pela in ter ven ção da Pa la vra de Deus: “E Deus dis se...”
(Gn 1,3.6.8.9.11 etc.). Esta si tu a ção de caos e su pe ra ção
pas sa toda a Bí blia. Ela nos dá a cer te za que nos mo men -
tos de caos, es cra vi dão e cruz, o Se nhor está co nos co!
Todo o Anti go Tes ta men to  pre pa ra e se en ca mi nha para
a uto pia mes siâ ni ca, o Cris to. Com ra zão, Pe dro res pon -
de: “Tu és o Cris to!” (Mc 8,29), isto é, toda a nos sa es pe ra, 
todo o nos so so nho. Pa u lo in sis te em afir mar que “Je sus
é o Cris to” (At 18,5; 24,24)... Por tan to, a nos sa es pi ri tu a li -
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da de deve ser en xer ta da den tro des ta gran de his tó ria do
povo de Deus, por isso é cris tã. A cer te za de que o Se nhor 
está co nos co é que deve nos dar co ra gem, como deu aos
dis cí pu los de Ema ús que acha vam que “a nos sa es pe ran -
ça aca bou” (Lc 24,21). A frus tra ção mes siâ ni ca com a
mor te de Je sus pro vo cou o caos, que só foi su pe ra do no -
va men te pela cer te za da sua pre sen ça en tre eles pro vo -
can do o re tor no à co mu ni da de de fé.

E se tudo muda e pas sa, é bom ter mos uma ân co -
ra se gu ra, pois “a Pa la vra do Se nhor per ma ne ce para
sem pre” (1Pd 1,15).

5.2 Espi ri tu a li da de de Je sus de Na za ré

Je sus era uma pes soa de ora ção. Fre qüen te men te
o en con tra mos em ora ção. Mu i tas ve zes, afas ta va-se dos
seus ou da mul ti dão para su bir ao mon te e re zar. Ven do o 
exem plo do Mes tre, os dis cí pu los pe di ram: “Se nhor, en -
si na-nos a re zar” (Lc 11,1). É in te res san te que nem sa be -
mos qual era o con te ú do da ora ção de Je sus, mas sa be -
mos que era esta re la ção pro fun da com o Pai que o
ali men ta va. A ora ção de Je sus era li ga da à vida; àqui lo
que via e vi via. Je sus re za va pe din do pelo Re i no (Mt 6,10;

Lc 11,2), pe los seus (Jo 17,7ss), lou va va por que o pro je to
ia acon te cen do e por que os po bres re ce bi am a boa nova

(Mt 11,25-27); re za va di an te da dor e da cruz que se apro -
xi ma va (Lc 22,42-44) etc. Por tan to, Je sus con ti nua sen do
nos so mo de lo de es pi ri tu a li da de e que nos en si na que
de ve mos re zar sem pre e re zar to das as si tu a ções da vida.

A es pi ri tu a li da de de Je sus nos aju da tam bém a co -
nhe cer o Ros to de Deus. Ele é o Pai que aco lhe, es cu ta,
que é che io de ter nu ra e mi se ri cór dia para com os seus fi -
lhos... Ele é Abbá, Pa i zi nho que ri do (Mc 14,36; Rm 8,15; Gl 

4,6). Je sus nos aju da a su pe rar cer tas idéi as de um Deus
jus ti ce i ro ou mal hu mo ra do: “Deus é Amor!” (1Jo 4,8.16).
E o amor vem de Deus (1Jo 4,7), por isso Je sus nos dá o
man da men to novo “Amai-vos uns aos ou tros como eu
vos amei” (Jo 13,34) e Ele re su me nis so toda a Lei: amar
a Deus so bre to das as co i sas e ao pró xi mo como si mes -
mo (cf. Mc 12,28-34). Hoje, tor na-se ne ces sá rio fa lar mais

des te lado bom e amo ro so de Deus, so bre tu do para gru -
pos ex clu í dos e mar gi na li za dos pela so ci e da de (e mu i tas
ve zes tam bém em es fe ras ecle si a is). Soa bem sa ber que
so mos ama dos por Je sus e pelo Pai.

5.3 Espi ri tu a li da de do con fli to e da cri se

A es pi ri tu a li da de deve nos le var a re zar o que es ta -
mos vi ven do. Não pode ser uma es pi ri tu a li da de ali e nan -
te e nem nos fa zer fu gir do mun do. O en con tro com Deus
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se dá na his tó ria. É Ele que vem em so cor ro dos seus
fi lhos em suas si tu a ções con cre tas. Nós de ve mos re zar 
nos sas do res e nos sos so fri men tos; re zar nos sas cri ses
e cru zes; re zar as si tu a ções re a is que es ta mos vi ven do. 
“Não te apre sen tes de mãos va zi as di an te de Deus”
(Dt 16,16).

A nos sa Espi ri tu a li da de deve ser a Mo i sés e não
aque la de Noé. Di an te das ame a ças con tra o povo (mes -
mo em es ta do de pe ca do), Mo i sés bus ca Deus, re a ge, de -
fen de o povo qual mãe di an te da sua cria ame a ça da, faz
ver que o pró prio Deus po de rá per der: “os ou tros po vos
vão rir de você!” (Ex 32,12). Di fe ren te do mudo Noé, que
di an te da ame a ça obe de ce ce ga men te e só sal va sua fa -
mí lia sem di zer uma úni ca pa la vra (Gn 6,5ss). Di an te de
Deus, não po de mos ser mor nos (Ap 3,15). A ma i o ria das

pes so as de fé teve cri ses com Deus (Abraão, Mo i sés,
Eli as, Ha ba cuc, Je sus, Pa u lo, Agos ti nho, João da Cruz,
Te re za de Cal cu tá etc.).

É es pi ri tu a li da de da cruz, por que não exis te se gui -
men to de Je sus sem a cruz: “Quem qui ser vir após mim,
tome sua cruz e siga-me!” (Mc 8,34). Aque les que bus cam
Je sus sem a cruz vão en con trar a cruz sem Je sus. Não que 
a cruz em si mes ma seja boa ou li ber ta do ra. A cruz sem a

es pe ran ça da res sur re i ção é um in fer no! A cruz é um es -
cân da lo e lou cu ra (1Cor 1,18.23) e quem é cru ci fi ca do é
um mal di to de Deus (Dt 21,23). Mas a cruz pode trans for -
mar-se em si nal e ins tru men to de li ber ta ção. Co nhe ci
Nice, uma ca te quis ta que mor reu de cân cer com me nos
de 50 anos. No seu le i to de dor, ela car re ga va sua cruz,
re za va a es pe ran ça do en con tro com o Se nhor. Par tiu
car re gan do con si go todo o tra ba lho pas to ral a ser vi ço
dos po bres e ne ces si ta dos.

A nos sa es pi ri tu a li da de, por tan to, pre ci sa ter res -
pos tas para os cru ci fi ca dos de hoje, como es cre veu Jon
So bri no: “Deus res sus ci tou um cru ci fi ca do, e des de en tão 
há es pe ran ça para os cru ci fi ca dos da his tó ria”.2

5.4 Espi ri tu a li da de do Re i no

Je sus nos en si nou: “Bus cai em pri me i ro lu gar o
Re i no e Deus e sua jus ti ça” (Mt 6,33). No Evan ge lho de
Mar cos, as pri me i ras pa la vras pro fe ri das por Je sus são o
anún cio do Re i no: “Cum priu-se o tem po e o Re i no de
Deus está pró xi mo” (Mc 1,15).

O Re i no é a meta e nos sa bus ca fun da men tal.
“Cris to anun cia o Re i no de Deus. Só o Re i no, por con se -
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guin te, é ab so lu to, e tudo o res to se tor na re la ti vo”.3 O
res to é se cun dá rio.

Por isso, não po de mos ser se gui do res de Je sus se
não es ti ver mos com pro mis sa dos com o Re i no. Hoje se fala
tan to em Je sus, mas se fala pou co do Re i no. Na his tó ria,
quan do foi anun ci a do um Je sus sem o Re i no, não foi cons -
tru í da uma so ci e da de me lhor. Hoje, em nome de Je sus se
cons tro em im pé ri os eco nô mi cos e se cri am di vi sões. Je sus
sem o Re i no não é o Je sus dos Evan ge lhos, não é o Cris to,
não é a gran de es pe ran ça utó pi ca pla ne ja da pelo Pai.

Pe dro Ca sal dá li ga fala em “re i no cen tris mo” como 
cha ve da nos sa es pi ri tu a li da de.4 Te mos de anun ci ar o
Re i no, fa vo re cer para que ele acon te ça, ver si na is do Re i -
no como fa zia Je sus, pois “o Re i no já está no meio de
vós” (Lc 17,21). Tra ba lhar para o Re i no é tam bém uma

for ma para dar sen ti do à nos sa exis tên cia. Di zem que
São Luiz Gon za ga di an te de cada ação se per gun ta va:
“O que vale isso para a eter ni da de?” (Quid hoc ad ae ter -
ni ta tem?). Afi nal, por que é que vi e mos a este mun do?
Ele será me lhor ou pior de po is da nos sa pas sa gem por
ele? O que é que fi ze mos pelo Re i no de Deus? Esta pode
ser a per gun ta que nos es pe ra (cf. Mt 25,31ss).

5.5 Espi ri tu a li da de Co mu ni tá ria e Ecle si al

Ain da que a es pi ri tu a li da de deva tra zer a mar ca da 
nos sa in di vi du a li da de, ela deve ser co mu ni tá ria; é a es pi -
ri tu a li da de de um povo, de uma co mu ni da de. Nos so
Deus é Trin da de, é co mu ni da de. “A Trin da de é a me lhor
co mu ni da de” (di zem as CEBs). Por tan to, pre ci sa mos do es -
pa ço co mu ni tá rio onde se ce le bra a vida e se re no vam as
pro mes sas e os com pro mis sos as su mi dos em nome da fé. É
na co mu ni da de tam bém que ce le bra mos e nos ali men ta -
mos da Eu ca ris tia e que Je sus se tor na pre sen ça real no
meio de nós.

Num mun do em que as re la ções se frag men tam e
rom pem, é pre ci so re cor dar que o nos so Deus faz Ali an ça 
(a ali an ça é com ou tro e é re don da, não tem rom pi men -
to). Hoje, cer tas es tru tu ras ecle si a is se tor na ram ar ca i cas,
en tão é pre ci so cons tru ir no vos es pa ços que fa vo re çam o
en con tro e a con fra ter ni za ção. O Espí ri to San to cer ta men -
te sus ci ta rá no vos “Pen te cos tes”, em lu ga res no vos, como
foi no ce ná cu lo (At 2), onde ha via um gru po re u ni do (At
4,31) ou na casa do pa gão Cor né lio (At 10,1.44-48).
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5.6 Espi ri tu a li da de do Se gui men to e do Ser vi ço

O povo de Deus foi li ber ta do da es cra vi dão e re ce -
beu a mis são de ser vir (Ex 3,12). É o com pro mis so as su mi -
do em as sem bléia (Js 24), de quem era es cra vo do sis te ma 
opres sor e pas sar a ser vir ao Se nhor: “nós ser vi re mos ao
Se nhor!” (Js 24,21). Ma ria é a hu mil de “ser va do Se nhor”
(Lc 1,38). Je sus é o Ser vo (Fl 2,6), mis são as su mi da a par tir 
do II Isa ías (Is 40-55) e que veio para “ser vir e não para ser 
ser vi do” (Mc 10,45). É Je sus que lava e en xu ga os pés dos
seus dis cí pu los e pede que eles fa çam o mes mo (Jo

13,1-16). É quan do ser vi mos aos ir mãos (so bre tu do os
mais po bres e ex clu í dos) que nos re a li za mos como pes so -
as, que da mos sen ti do à nos sa vida, ao nos so ser cris tão,
por que “não há ma i or amor do que dar a vida pe los ami -
gos” (Jo 15,13).

5.7 Espi ri tu a li da de pro fé ti ca: da so li da ri e da de, da uto -

pia e da es pe ran ça

O pro fe tis mo se ca rac te ri za por dois ver bos: de -
nun ci ar e anun ci ar. Como fa zem fal ta hoje as vo zes pro -
fé ti cas em nos sa Igre ja! Onde es tão os Pro fe tas para gri tar 
con tra o mas sa cre dos po bres, dos cru ci fi ca dos pelo ca pi -

ta lis mo? Onde es tão os pro fe tas para de nun ci ar a ca tás -
tro fe eco ló gi ca pro vo ca da pelo con su mis mo de sen fre a do 
e a pri ma zia do lu cro, dos ri cos que fi cam sem pre mais ri -
cos às cus tas dos po bres?

Mas é tam bém tem po de anún cio. Je sus ina u gu ra
o Re i no anun ci an do boas no tí ci as aos po bres e mar gi na -
li za dos. É pre ci so ir aos po bres e so fre do res para le -
var-lhes boas no tí ci as, ain da que se jam pe que nas go tas
de água. Ser cris tão é ser so li dá rio (vem da raiz sol dar,
unir) com quem mais so fre, par ti ci par de suas an gús ti as... 
Os po bres nun ca de i xa rão de ser po bres sem um pro je -
to, sem uma uto pia. Foi isso que fi ze ram Eze qui el e o II
Isa ías com o povo que pa re cia um mon te de os sos se cos
(Ez 37,1-11).

Um an ti go pro vér bio nos en si na que “Ne nhu ma

ca ra va na ja ma is al can çou a uto pia, mas é a uto pia que
faz an dar as ca ra va nas”. Como é im por tan te uma es pi ri -
tu a li da de que faça o povo so nhar, crer, co lo car-se em
mar cha! É aqui lo que nos lem bram os Fó runs So ci a is
Mun di a is, pro fe ti zan do que “um ou tro mun do é pos sí vel!”

Esta es pi ri tu a li da de terá ain da que ter um ou tro
tra ço fun da men tal: a be le za! Por que este é tam bém um
tra ço de Deus (Ex 33,19) e que foi tan to es que ci do. Com
ra zão di zia Dos to i evs ki: “A be le za sal va rá o mun do!”, e

14



mais re cen te men te o Car de al Mar ti ni afir ma: “A be le za é
pre fe rí vel à ver da de”.5 Mes mo que te nha mos que crer
“es pe ran do con tra toda es pe ran ça” (Rm 4,18), nós sa be -
mos que “a es pe ran ça nun ca de cep ci o na” (Rm 5,5)

6 Algu mas pos tu ras da pes soa oran te

Acre di to que Je sus de Na za ré con ti nua sem pre
sen do um exem plo a ser se gui do, so bre tu do no cam po
da es pi ri tu a li da de. Ele sou be se en car nar (Jo 1,14; Fl

2,6-9) e in cul tu rar na so ci e da de do seu tem po, sou be es -
tar no mun do, sem ser do mun do e isto Ele tam bém pe -
dia aos seus dis cí pu los (cf. Jo 17,13-19). Não se tra ta de
imi ta ção, mas de se gui men to de Je sus. O Após to lo Pa u lo 
pede que “te nha mos os mes mos sen ti men tos de Je sus
Cris to” (Fl 2,5). Os sen ti men tos de Je sus são os mais hu -
ma nos pos sí ve is: Ele se mo vi men ta, cres ce, dis cer ne os
si na is, con vi da pes so as, se re la ci o na, or ga ni za, tem fé e a
ali men ta, du vi da, ora, de ci de, in dig na-se, cho ra, ale -
gra-se, en fren ta e su pe ra as cri ses, man tém a fi de li da de
ao pro je to até o fim... São al guns des tes sen ti men tos e ati -
tu des (sem que rer en cer rar a lis ta) que jul go ne ces sá ri as
para vi ver mos hoje a nos sa fé cris tã:

6.1 Orar sem pre

Fre qüen te men te nos Evan ge lhos, en con tra mos
Je sus em ora ção (Mt 14,23; Mc 1,35; Lc 3,21; 5,16; 6,12;

9,18; 9,28-29; 22,30.46; Jo 17,9-2 etc.). Pa u lo es cre ve à pe -
que na e nas cen te co mu ni da de cris tã de Tes sa lô ni ca que
cres cia em meio às cri ses de iden ti da de e di an te do po de -
ro so im pé rio ro ma no: “Orai sem ces sar!” (1Ts 5,17). De ve -
mos ter o es pí ri to e ati tu de de ora ção em to dos os mo -
men tos e si tu a ções da vida. Je sus pede que ado re mos a
Deus em “es pí ri to e ver da de” e que são es tes os ado ra do -
res que o Pai pro cu ra (Jo 4,23).

6.2 Com todo o ser (cor po):

Todo o nos so ser (cor po e alma) deve fa zer par te
da nos sa ora ção. São Pa u lo es cre ve aos co rín ti os: “vos so
cor po é tem plo do Espí ri to San to” (1Cor 6,19; 3,16-17).

Aos ro ma nos, o Após to lo afir ma: “Ofe re cei vos sos cor -
pos como sa cri fí cio vivo, san to e agra dá vel a Deus: este é
o vos so cul to es pi ri tu al” (Rm 12,1). Por tan to, de ve mos re -
zar toda a nos sa vida: nos sas ale gri as, nos sas do res, nos -
sos sen ti men tos, o que fa ze mos e sen ti mos. A ora ção não
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pode ser de sen car na da. Por isso, a es pi ri tu a li da de é pes -
so al, em bo ra não seja in di vi du a lis ta, e tam bém co mu ni -
tá ria. Quem sabe re zar sua vida, sabe tam bém re zar a
vida do povo.

6.3 Abrir-se à gra ça de Deus

É pró prio das pes so as que são cha ma das por
Deus, de sen ti rem-se in dig nas e in ca pa zes para a mis são
(Mo i sés, Je re mi as, Ma ria, Pa u lo etc.). O cris tão hoje é
aque le que sabe abrir-se à gra ça, como di zia Pa u lo “quan -
do sou fra co é que sou for te” (2Cor 12,10); ou “sou o que
sou pela gra ça de Deus” (1Cor 15,10); “vede quem sois
vós, ir mãos...” (1Cor 1,26); “tra ze mos este te sou ro em va -
sos de bar ro” (2Cor 4,7)... Hoje tam bém nos sen ti mos fra -
cos e vul ne rá ve is di an te de um mun do tão so fis ti ca do e
de tan tas mu dan ças e ino va ções tec no ló gi cas. No en tan -
to, é na nos sa fra que za que a gra ça de Deus en con tra es -
pa ço. A no i te es cu ra da fé exis tiu para to dos os que se
aven tu ra ram no ca mi nho da fé: “A alma, isto é, os cris -
tãos lan ça dos à pro cu ra de Deus, de ve rão tran si tar por
es tas no i tes, este é o seu ca mi nho”.6

6.4 Ir ao povo

É cer to que te mos de ir ao en con tro de quem mais
so fre, de quem gri ta de dor... Foi isso que fez nos so Deus.
Ele foi ao en con tro do povo ou vin do seus gri tos e cla mo -
res (Ex 3,7). Je sus de Na za ré vai para a pe ri fe ria, vai ao
en con tro dos mar gi na li za dos do seu tem po. Hoje tam -
bém te mos que ir em bus ca, ir ao en con tro dos ex clu í dos, 
sa ber quem são, que no mes têm, que si tu a ções vi vem,
por que es tão as sim. Pos so con fes sar com sin ce ri da de
que nun ca vol tei pior das mi nhas idas aos po bres e so fre -
do res. O po bre é fon te de gra ça, poço de água viva, ele
dá mais do que re ce be...

6.5 Gra tu i da de das re la ções

Je sus en si na va a orar ao Pai pe din do pelo Re i no e
para que “seja fe i ta a Tua von ta de” (Mt 6,10). Ele re za va:
“não se faça a mi nha von ta de, mas a tua” (Lc 22,42). Tal -
vez suas pri me i ras pa la vras ao Pai te nham sido “Eis que
eu vim Se nhor para fa zer a tua von ta de” (Hb 10,5-7). De -
ve mos ser bons por que o nos so Pai do Céu é bom (Mt

5,43-45), dar e fa zer o bem sem es pe rar a re com pen sa. Da 
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mes ma for ma, de ve mos pra ti car o exer cí cio do per dão,
como meio de su pe rar as di vi sões e con fli tos. O per dão é
gra tu i to, é li vre, faz bem, res ta u ra as fe ri das...

6.6 Ter mo men tos pró pri os

A es pi ri tu a li da de é um es ta do de vida, um modo
de ser e vi ver, é uma pos tu ra di an te da vida... Mas, para
ali men tá-la e tor ná-la fe cun da, é ne ces sá rio que “te nha
sua hora, seu tem po, seu lu gar, seu ins tru men tal...” (Pe -
dro Ca sal dá li ga). De ve mos dar pas sos até che gar ao es ta -
do de ora ção, quan do a vida se tor na ora ção. “Mi nha
ora ção é a his tó ria de mi nha ora ção” (Jon So bri no). Não
po de mos ab di car dos pe río dos de de ser to, de ter mo -
men tos para su bir as mon ta nhas, ter tem pos de si lên cio,
de es cu ta, de con tem pla ção... Era isso que Je sus fa zia.
Hoje tam bém tor na-se ne ces sá rio ca lar para es cu tar a voz 
de Deus.

6.7 Vi ver o ka i rós

A lín gua gre ga tem duas pa la vras para de fi nir o
tem po: a) “kro nos” é o tem po que pode ser me di do, mar -

ca do, de ter mi na do; b) “ka i rós” é o tem po da gra ça de
Deus. Acre di to que nes te tem po (kro nos) que es ta mos vi -
ven do, es ta mos tam bém sen do fa vo re ci dos por um belo
pe río do de ka i rós, de pre sen ça de Deus, de bus ca do
novo, de pos si bi li da des no vas que se abrem para o sur gi -
men to de co i sas no vas. É tem po de es pe ra, de ges ta ção,
de gra vi dez... Tem po de vi ver a li ber da de “foi para a li -
ber da de que Cris to nos li ber tou” (Gl 5,1). Os pri me i ros
cris tãos eram aque les que se gui am o Ca mi nho (At 9,2;

18,25.26; 19,9.23) e por isso fi ze ram ca mi nha da. O ca mi nho
do cris tão é o ca mi nho da li ber da de,7 que San to Agos ti nho
re su miu numa fra se “Ama e faze o que qui se res”.

A so ci e da de atu al rom peu a no ção de tem po, tra -
ba lha-se de dia, de no i te e nos fi na is de se ma na. Como é
ne ces sá rio res ga tar a sa cra li da de do Shab bat (Sá ba do)!

O tem po de des can so, a pa u sa e a in ter rup ção do tra ba -
lho são par te es sen ci al da nos sa vida. Até o Se nhor des -
can sou! (Gn 2,3). Tam bém acre di to que, sem re pe tir al -
guns exa ge ros do pas sa do, seja sem pre ne ces sá ria uma
cer ta as ce se, para não ca ir mos na es cra vi dão con su mis -
ta: “Tudo me é per mi ti do, mas nem tudo me con vém!”
(1Cor 6,12). Di an te de um mun do que nos ofe re ce tan tas 
co i sas, te mos de sa ber re nun ci ar a tan tas ofer tas que não
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são ne ces sá ri as para a nos sa vida e sa ber es co lher so -
men te o que re al men te ne ces si ta mos. Va lo ri zar o tem po,
como for ma de dar sen ti do à exis tên cia. “So nha mos com
uma lon ge ti vi da de de 120 anos e não sa be mos o que fa zer 
numa tar de de sá ba do” (Ra bi no Nil ton Bon der).

6.8 Vi ver o ser hu ma no novo

Recor ro ain da ao Após to lo Pa u lo que pe dia: “Não
vos con for me is às es tru tu ras des te mun do, mas trans for -
mai-vos re no van do a vos sa men te” (Rm 12,2). E na Car ta
aos Efé si os pede para su pe rar mos o “ho mem ve lho” e re -
ves tir mos o “ho mem novo” (Ef 4,20-24). Fa la mos pou co
hoje do “novo ser hu ma no”. Nos anos 80, a vi vên cia do
“ho mem novo e a mu lher nova” era a nos sa meta en -
quan to re a li za ção pes so al, pois des te pres su pos to vi ria
tam bém a nova so ci e da de. O novo ser hu ma no não nas ce 
pron to; será for ja do na prá ti ca, na bus ca do Re i no, no ser -
vi ço aos ir mãos... Ele vai sen do cons tru í do pou co a pou co, 
como Je sus foi cons tru in do e cons ti tu in do os seus!

6.9 Pos tu ra de aber tu ra

De ve mos ser aber tos aos ou tros, ter ati tu des ecu -
mê ni cas e de di a lo go, de ace i ta ção do di fe ren te (“o di fe -

ren te não é con trá rio”). Como en si na va San to Agos ti -
nho: “Nas co i sas ne ces sá ri as a uni da de, nas du vi do sas a
li ber da de e em tudo a ca ri da de”. A to le rân cia re li gi o sa é
ne ces sá ria e pró pria de quem tem se gu ran ça da sua fé e
ace i ta a al te ri da de e é ca paz tam bém de ver o belo no
ou tro.

A tra di ção he bra i ca nos doou uma pa la vra mu i to
bo ni ta: Sha lom. Nós ge ral men te a tra du zi mos com um
úni co sig ni fi ca do: paz. Po rém, Sha lom é mais do que
isso: é ple ni tu de, é com ple te za; dela de ri va tam bém a pa -
la vra sa ú de. Ter Sha lom é ter a har mo nia ple na: co mi go
mes mo, com os ou tros, com toda a Cri a ção e com Deus.
Na di ver si da de há be le za, exis tem va lo res que eu não
pos suo, por isso o ou tro me com ple ta. O novo que se
apre sen ta hoje está car re ga do tam bém de va lo res, de

des co ber tas fan tás ti cas, de po ten ci a li da des infinitas.

6.10 Apos tar nas “mi no ri as abrâ mi cas”

Todo rio nas ce de uma fon te pe que na, mas é a
união das vá ri as fon tes que for ma o rio. O gru po é ne ces sá -
rio, é lu gar de par ti lha e de for ta le ci men to. Dom Hél der
Câ ma ra pro fe ti za va a ne ces si da de de união en tre os pe -
que nos gru pos pro fé ti cos que en con tra va por to dos os lu -
ga res onde an da va, aos qua is cha ma va de “mi no ri as
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abrâ mi cas”. A aven tu ra es pi ri tu al re quer a di men são co -
mu ni tá ria, um lu gar para par ti lhar, con vi ver, sair do iso la -
men to e da so li dão do mun do mo der no. Hoje tam bém
de ve mos es tar aten tos aos no vos es pa ços e es tru tu ras
que se abrem como lu ga res de vi vên cia da fé.

Conclusão

Nos mo men tos di fí ce is da sua ca mi nha da his tó ri -
ca, o povo de Deus olha va para o seu pas sa do dis tan te
para co lher as ex pe riên ci as e po der con ti nu ar ca mi nhan -
do. Nes ta no i te es cu ra em que nos en con tra mos, tam bém 
só con se gui re mos avan çar e sair des ta en cru zi lha da se
sou ber mos ti rar li ções e fa zer a nos sa ca mi nha da, en fren -

tan do os de sa fi os de hoje. Mas a no i te es cu ra é tam bém
bela, como um céu che io de es tre las, in fi ni to, aber to a no -
vos ho ri zon tes e uni ver sos.

Numa si tu a ção his tó ri ca onde tudo é pas sa ge i ro,
fu gaz e em mu dan ça, cre io que são ne ces sá ri os dois
mo vi men tos:

a) O pri me i ro é agar rar-se a algo se gu ro, en tão re -
cor rer a uma pro fun da e atu a li za da Pa la vra de Deus,
para nos dar se gu ran ça, como en si na va Pa u lo: “Tudo o
que se es cre veu no pas sa do é para o nos so en si na men to

que foi es cri to, a fim de que, pela per se ve ran ça e con so la -
ção que nos tra zem as Escri tu ras, te nha mos es pe ran ça”
(Rm 15,4).

b) O se gun do mo men to é atu a li zar-se, abrir-se ao
novo, sa ber usar a cri a ti vi da de, de i xar es pa ços para a
sen si bi li da de e para as emo ções... É tem po de mu dan ça.
Nós tam bém pre ci sa mos mu dar; de ve mos, in clu si ve, nos
an te ci par às mu dan ças, pro vo cá-las. Nos mo men tos de
gran des cri ses na his tó ria sem pre sur gi ram ho mens e mu -
lhe res que sou be ram ino var, for mar mo vi men tos no vos,
ou sa dos... É hora de atra ves sar o mar: “Diga a este povo 
que avan ce!” (Ex 14,15). Foi atra ves san do o mar e as in -
cer te zas do de ser to que o povo de Deus che gou à Ter ra 
Pro me ti da; é pas san do pelo in ver no que o tem po che -
ga à pri ma ve ra.

Não cre io que não seja o caso de “imi ta ção”, mas é
im por tan te que te nha mos mo de los e exem plos de pes so as 
que nos aju dem a vi ver a nos sa es pi ri tu a li da de. Gos to de
Mo i sés e como ele se re la ci o na va com Deus mes mo em
meio aos con fli tos; gos to do Pro fe ta Eli as que su biu à
mon ta nha e acre di ta va em si na is que ca bi am na pal ma
da mão (1Rs 18,41-46) e en con trou com o Se nhor na bri sa 
leve (1Rs 19,12); ad mi ro Fran cis co e Cla ra de Assis e sua
ca pa ci da de de ino var; Fran ço is-Xa vi er N. van Thu an e
Frei Anto nio Pu ig ja né, pro fe tas na pri são, per se ve ran tes
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e so li dá ri os; Te re sa de Cal cu tá e seu com pro mis so com
os po bres; Ir. Do rothy, már tir e pro fe ti sa da eco lo gia e de -
fe sa dos pe que nos... Mas tam bém tan tos ho mens e mu -
lhe res que nos aju dam a ali men tar a nos sa vida pelo
exem plo como vi vem nes te mun do da pós-mo der ni da de
e dão tes te mu nho.

Este não é tem po para vol tar para trás, mas de
ca mi nhar, abrir sen das no vas, apos tar no novo... É
tem po de tra ves sia. Tempo de não ter medo e ter co ra -
gem de ar ris car-se, de avan çar para águas mais pro fun -
das (Lc 5,4). Cre io que era isso que o Após to lo Pa u lo en -
ten dia ao pe dir às suas co mu ni da des para que “não
ex tin guis sem o Espí ri to” (1Ts 5,19). Tam bém lá era um
tem po novo. É cer to que ele tam bém pe dia para “dis cer nir 
tudo e fi car com o que é bom” (1Ts 5,21). É tem po de sair

do pe que no mun do an tro po cên tri co, e abrir-se para a
gran de za da obra cri a da por Deus. É tem po de sa ber que
não es ta mos sós nes ta gran de aven tu ra cós mi ca aber ta
ao in fi ni to da Cri a ção. Ao mes mo tem po em que tudo é

tão gran de e vas to, so mos cha ma dos tam bém a cu i dar
do que é nos so, do jar dim em que fo mos co lo ca dos, cu i -
dar da vida, de to dos os se res por me no res que se jam.
Isso não nos des qua li fi ca, por que mes mo di an te de tan ta
gran de za, con ti nu a mos sen do a bela obra da cri a ção,
mas com mais res pon sa bi li da des e não com po de rio so -
bre os de ma is se res cri a dos.

Cre io que faz bem olhar para o céu e para as es tre -
las. É tem po de con tem plar. É na no i te es cu ra que as es -
tre las são mais be las. A mul ti dão dos cris tãos que vi e ram
de to das as na ções, tri bos, po vos e lín guas (Ap 7,9), can ta -
ram um can to novo. Eles pas sa ram pela per se gui ção e se
apre sen ta ram di an te de Deus che gan do “da gran de tri -
bu la ção” (Ap 7,17). Ven ce ram por que ti ve ram a co ra gem
de man ter a per se ve ran ça em meio à cri se e por isso vi -

ram a che ga da da nova e bela Je ru sa lém (Ap 21). Para
nós, tam bém é tem po de fa zer o ca mi nho novo, é hora de 
abrir-se ao Espí ri to que “so pra onde quer” (Jo 3,8), per -
se ve rar e aguar dar o sol do ama nhe cer!
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