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No dia 24 de fevereiro de 2008, Cleuza e Marcos Zerbini, líderes da 
Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo, convidaram 
todos os amigos para um grande encontro na Praça da Sé com padre 
Julián Carrón, responsável internacional do Movimento Comunhão 
e Libertação.

A programação incluía músicas e homenagens e seria diante 
da Catedral, em um palco montado especialmente para o evento. 
Compareceram 50 mil pessoas, mas a chuva torrencial que caía na 
cidade impediu a realização de uma parte das atividades programa-
das. Assim, o Cardeal Dom Odilo Scherer, um dos convidados, ofere-
ceu a Catedral para que o evento prosseguisse no interior da Igreja. 
Mas, ali, só puderam participar 8 mil pessoas.

Na Catedral, Dom Odilo fez uma saudação aos participantes 
e, depois, Marcos Zerbini fez alguns agradecimentos. Em seguida, 
Cleuza tomou a palavra para agradecer a padre Carrón pela sua 
presença e entregar para ele o livro “Da dignidade à oportunida-
de”, que conta a história dos 20 anos de trabalho da Associação dos 
Trabalhadores Sem Terra de São Paulo. Com esse gesto, Cleuza en-
tregou simbolicamente a Carrón todo o movimento popular que ela 
e seu marido construíram, realizando, assim, a união da Associação 
com o Movimento Comunhão e Libertação. Para concluir o evento, 
padre Carrón saudou a todos, falou de sua experiência de pertencer 
ao Movimento Comunhão e Libertação e se dispôs a estar próximo a 
cada membro da Associação nesse novo caminho.

Neste pequeno livro, reproduzimos as colocações feitas na 
Catedral para oferecer a todos a possibilidade de participar da-
quele acontecimento. Em especial, oferecemos este livro às pessoas 
que foram à Praça da Sé e precisaram voltar para suas casas por 
causa do mau tempo.

É possível viver assim
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Boa tarde a todos! Que bom ver 
a Catedral de São Paulo cheia 
de jovens. Sejam todos bem-

vindos aqui, na nossa Catedral da Sé, 
que tem como título Catedral Nossa 
Senhora da Assunção.

A minha palavra é breve. Antes de 
tudo, manifesto a minha alegria de encontrar vocês. Fico feliz que tantos 
jovens que estão na universidade, como também tantas pessoas em busca 
de um lugar para viver e morar, possam estar sendo ajudadas e que vocês 
tenham esta referência do Movimento Comunhão e Libertação. Quero 
manifestar também o meu apoio a este trabalho e um incentivo para que 
continuem e possam atingir ainda muitos outros jovens que têm neces-
sidade para poderem lutar, para poderem se preparar para o futuro e, é 
claro, para poderem também ter um contato com a Igreja. Eu acredito 
que, aqui, muitos de vocês são cristãos, católicos ou não. Estamos nesta 
Igreja que representa a grande Igreja, a comunidade eclesial da qual vocês 
também fazem parte. Por isso mesmo, quem sabe se Deus não quis que 
chovesse na praça, para vocês entrarem na Igreja e se sentirem mais Igreja 
também? Assim, como Arcebispo de São Paulo, a mim cabe justamente 
uma palavra de acolhida. A Igreja está interessada na vida de vocês, para 

Dom Odilo Scherer
Cardeal Arcebispo de 

São Paulo-SP
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que possam ter um futuro bom, possam ter esperança, possam construir 
a vida de vocês sobre valores que valem a pena, que sustentam a vida.

Nossa Arquidiocese de São Paulo está celebrando 100 anos. Nós es-
colhemos como lema desta comemoração uma frase do Salmo 47 que 
diz assim: “Deus habita esta cidade!”. Nós cremos que Deus habita a ci-
dade de São Paulo. Apesar de todas as suas situações problemáticas e das 
contradições, apesar de tantos sinais de pecado, que não estão de acordo 
com Deus, nós acreditamos que Deus ainda quer habitar com seu povo, 
para lhe dar coragem e força e sustento nas suas lutas, para que ele possa 
ser feliz. Deus ama esse povo! Por isso, nós também queremos nos com-
prometer, como cristãos, cidadãos e membros da comunidade urbana, 
para tornar essa cidade melhor, boa para todos. Uma cidade digna de 
Deus e de todos os filhos de Deus, que habitam nessa cidade. Por isso 
mesmo, esse trabalho do movimento é também uma luz, um sinal de 
que Deus ainda habita esta cidade. Ao invés de o povo estar brigando, 
estar se odiando, estar se fazendo mal, uns aos outros, aqui tem um belo 
trabalho de ajuda recíproca, um testemunho de caridade, de acolhida, 
um testemunho de esperança. Isto é sinal de Deus, sinal de que Deus 
habita esta cidade. E, na medida em que nós ajudamos a construir coisas 
boas, nós estamos sendo um sinal da presença de Deus na cidade.

Então, com isso, eu quero lhes deixar também a minha bênção e o 
meu incentivo, mais uma vez, à Associação, a todos os coordenadores 
e a vocês que fazem parte e que têm também o benefício de participar 
deste Movimento [Comunhão e Libertação]. Que Deus os abençoe, lhes 
dê coragem e os acompanhe sempre.
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Eu queria agradecer a um 
grande amigo, que aju-
dou a organizar o evento 

ali na praça, o Vereador Sebastião 
Farias. Ele foi o braço direito do 
Governador Mário Covas, durante 
os dois mandatos do Governo Covas, e foi um grande amigo e aliado 
da Associação. Então, eu queria prestar uma homenagem e manifes-
tar um carinho muito especial a ele. Obrigado!

Eu queria também pedir licença ao padre Carrón para fazer uma ho-
menagem a dois grandes amigos que a gente encontrou em Comunhão 
e Libertação, dois amigos que nos ajudaram muito no caminho desse 
nosso encontro com o Movimento.

Um deles é justamente o Mario Molteni. O Mario é italiano, de 
Milão, e ele entende bem o português, mas non parla niente, não 
fala nada. Ele foi uma pessoa que em um momento de dificuldade 
do movimento, quando não tínhamos clareza de qual o caminho a 
seguir, pedimos para que ele nos ajudasse a entender o passo que 
devíamos dar e o Mario, de fato, nos ajudou a entender qual era 
o passo mais correto, o mais adequado. Então, temos um carinho 

Marcos Zerbini
Deputado Estadual (SP) e 

Coordenador-geral da Associação 
dos Trabalhadores Sem Terra 
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muito especial pelo Mario Molteni, que é um amigo e vai ser sem-
pre um amigo no nosso coração.

Eu queria também fazer um cumprimento muito especial ao 
Vittadini. O Vittadini impressiona por muitas coisas, é um gênio. 
Mas, a maior genialidade dele é ter um coração muito humano, é 
ter uma humanidade muito aflorada. E, por sua causa, Vitta, quan-
do você contou a história do batom, del rossetto*, nós entendemos 
que na Associação as pessoas não precisavam só de casa, elas não 
precisavam só de faculdade, elas não precisavam só do que é ma-
terial: as pessoas têm sede e desejo de Beleza. Por causa daquela 
história, uma série de atividades começaram a ser desenvolvidas 
na Associação e, hoje, algumas centenas de mulheres que viviam 
com depressão, dentro de casa, encaram a vida de uma forma dife-
rente, de uma forma mais verdadeira, mais humana, mais concreta. 
Então, queríamos agradecer muito por esta lição que está marcada 
em nosso coração para sempre. Obrigado!

Eu queria só apresentar mais duas pessoas: o Enzo e a Rosetta. A 
Rosetta veio para Belo Horizonte há muitos anos atrás e foi a respon-
sável pelo começo do Movimento Comunhão e Libertação em Belo 
Horizonte. E o Enzo é do Grupo Adulto e um dos primeiros da casa de 
Gudo, em Milão, que ajudou a construir esta história muito bonita. Eu 

* Quando os primeiros membros do Movimento Comunhão e Libertação iam fazer 
caritativa na Bassa, periferia de Milão, eles deram dinheiro a uma senhora pobre. Depois 
descobriram que ela comprou um batom com o dinheiro e foram reclamar com Dom 
Giussani, pois achavam que ela deveria ter comprado comida. E Giussani respondeu: 
“Como vocês são pretensiosos! Quem vocês são para saber qual é a verdadeira neces-
sidade daquela mulher?”. 
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queria, através da Rosetta e do Enzo, dar um abraço muito carinhoso 
em todos os amigos antigos de Comunhão e Libertação, que trouxeram 
esta história até este momento. Muito obrigado! 

Quando encontramos vocês, estávamos no limite de parar de fazer 
movimento popular, não agüentávamos mais a carga do movimento, 
achávamos que não tínhamos mais forças para continuar fazendo este 
caminho e, sem dúvida nenhuma, se este encontro não tivesse acon-
tecido, o movimento teria parado quatro anos atrás, teria terminado 
quatro anos atrás. Foi esse encontro que fez com que entendêssemos 
que o resultado do trabalho que a gente fazia não nos pertencia, o 
resultado pertence a Cristo e cabia a nós, simplesmente, fazer a nossa 
parte, dar o nosso “sim” ao chamado que Cristo fazia na nossa vida. 
E, por causa desse “sim”, essa história que, há quatro anos tinha um 
terço das pessoas que o Movimento tem hoje, se transformou nessa 
história tão bonita que estamos vivendo aqui.

Eu queria dar um abraço no coração de cada um de vocês que está 
aqui, porque vocês são, hoje, o motivo da nossa vida, vocês são as pessoas 
que nos ajudam a encontrar Jesus Cristo. Alguns, às vezes, nos di-
zem: “Obrigado por tudo aquilo que vocês estão fazendo pela gente”, 
“obrigado pela oportunidade de fazer faculdade e de ter uma casa”. 
Mas, vocês não sabem: nós é que temos que agradecer, porque se 
nós conseguimos ajudar vocês a ter faculdade, a ter casa, vocês nos 
ajudaram a encontrar uma coisa muito maior, porque vocês são o 
caminho do nosso encontro com Jesus Cristo. Muito obrigado, do 
fundo do meu coração!
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Que alegria estarmos aqui, 
hoje! Eu pensei que fos-
se fazer um dia de sol, 

mas Deus quis diferente, quis que 
chovesse neste dia tão importante. 
A chuva que caiu, hoje, são as lágri-
mas que eu derramei para construir esta Associação, que, hoje, é um 
orgulho que eu tenho. 

Carrón, alguns anos atrás,  o senhor tinha um movimento, que era o 
Nova Terra. O senhor, quando conheceu Dom Giussani, entregou o seu 
movimento para ele, porque o senhor não tinha mais nada para procu-
rar. E, hoje, nós vamos repetir o seu gesto: com a mesma coragem com 
que o senhor entregou o seu movimento, eu estou entregando o movi-
mento na sua mão, porque eu não tenho mais nada para procurar. Tudo 
o que eu tinha para procurar, eu já encontrei. Tenho, aqui, o livro da 
Associação, que ainda vai ser lançado, que conta os 20 anos de história 
do movimento. Então, a gente quer entregar esse livro pra você, que são 
os 20 anos de construção da Associação. A chuva que caiu, hoje, foram 
as lágrimas com que foram escritas cada uma das páginas desse livro. Foi 
por isso que, hoje, choveu. 

Cleuza Ramos Zerbini
Presidente da Associação dos 

Trabalhadores Sem Terra de São Paulo
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Carrón, a gente quer te seguir. De novo, a história se repete: você gerou 
esse povo porque você foi gerado. A Associação tem uma vida de trabalho: 
isso é uma coisa nossa. Mas eu quero te seguir, todos os seus passos, os 
seus pensamentos, todas as suas palavras. Eu quero te seguir. Porque, mais 
do que a casa, mais do que a faculdade, esse povo precisa de uma alegria e 
de uma esperança. E você é a nossa esperança. Quero te seguir, Carrón.

Eu quero agradecer pelo dia de hoje, histórico para a Associação. 
Toda a história que passou e que vai passar, eu quero fazer junto com 
você, Carrón. Que Deus ilumine a sua vida, seus passos, para que faça-
mos juntos esta estrada que Deus mostrou pra gente.

Carrón, eu estou muito emocionada. A gente queria fazer esta festa 
na praça, mas Deus não quis assim. Eu estou chorando, mas não é de 
tristeza, é de alegria. Eu queria que a gente fizesse esse encontro em praça 
pública, com 50 mil pessoas, como estão lá fora, porque eu queria que 50 
mil pessoas testemunhassem esse momento. Mas Deus não quis e nós 
vamos ter muitos momentos para poder testemunhar isso juntos. Muito 
obrigada por estar aqui! Estou muito agradecida por tudo: pelo carinho, 
pelo pessoal do Movimento que tem me acolhido tão bem, os amigos que 
a gente encontrou, Dom Filippo, padre Douglas, padre Vando, todos. É 
difícil falar os nomes, porque depois a gente esquece de alguém. Quero 
agradecer a todo mundo que a gente encontrou nesta estrada. Que Deus 
abençoe a cada um de vocês.

E, hoje, não tem dois caminhos: só tem um caminho. Hoje, a Nova 
Terra e os Sem Terra se fundiram com o Movimento Comunhão e 
Libertação. Obrigada, Carrón!
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S into muito não falar portu-
guês. Mas isto não tira nada 
de toda a minha comoção e de 

toda a minha alegria de estar aqui com 
vocês, nesta tarde. É quase a mesma 
comoção que experimentei quando, 
há alguns anos, Dom Giussani me chamou para, junto com ele, guiar o 
Movimento Comunhão e Libertação. Se então, eu me senti pequeno, me 
senti um nada, diante do desafio, diante daquela tarefa que me era pedi-
da, agora, sinto a mesma sensação de pequenez, quando Cleuza entrega 
todo o movimento de vocês ao nosso. Mas, nós não temos medo, porque 
Aquele que começou, entre nós, esta obra boa, a levará à realização.

Somos filhos de Dom Giussani e queremos nos tornar sempre mais 
filhos de Dom Giussani, porque é com ele que experimentamos uma febre 
de vida que não conhecíamos antes. Fizemos e continuamos a fazer uma 
experiência do outro mundo, neste mundo. Só podemos crer porque ve-
mos, cremos por cauda da intensidade com que vivemos cada instante da 
nossa vida. 

Entendo bem aquilo que aconteceu a Marcos e a Cleuza quando 
encontraram Comunhão e Libertação, porque é a mesma coisa que 

Julián Carrón
Presidente da Fraternidade do 

Movimento Comunhão e Libertação
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entendi quando encontrei o Movimento, mesmo pertencendo a um 
outro. Entendo bem o que aconteceu a vocês. Eu levava a sério tudo 
o que me foi transmitido, mas não conseguia viver aquela intensi-
dade, aquela alegria, aquela plenitude, a intensidade que vi em Dom 
Giussani e no Movimento fundado por ele. Por isto, quando o en-
contrei, vi com clareza que a forma que eu tinha para seguir Cristo 
era, para mim, seguir Dom Giussani. E posso lhes dizer que não me 
enganei, porque, desde quando comecei a segui-lo, a vida se tornou 
sempre mais interessante, sempre mais intensa, sempre mais alegre, 
sempre mais cheia de razões.

Por isto, estou contente por poder dividir com vocês esta nossa 
experiência. Queremos dividir com vocês tudo aquilo que temos. 
Não temos nada para esconder ou guardar para nós, queremos ser 
com vocês uma só coisa e construir junto com vocês uma amizade 
bela, grande e capaz de enfrentar tudo: a dor e a pobreza, a tristeza 
e a solidão. Porque nós não temos medo de nada, pois Cristo está 
conosco. Está conosco não como uma idéia, não como um pensa-
mento, não como um sentimento, mas como um fato que muda a 
vida e a torna sempre maior e mais bonita.

Este encontro de hoje me faz recordar aquele que Dom Giussani 
nos quis comunicar cada vez que nos falou em toda a sua vida: o pri-
meiro encontro com o qual começou o cristianismo, quando dois 
discípulos de João Batista, que foram encontrar João, o ouviram fa-
lar de Jesus. Ouviram-no dizer “Este é o cordeiro de Deus, que tira 
o pecado do mundo!”. E aqueles dois, que eram gente do povo – 
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como eu, que sou filho de camponeses –, não puderam evitar se-
guir aquele homem. E Jesus se virou para eles e perguntou, como 
hoje o Senhor pergunta a todos nós: “O que buscais?”. O que vocês 
buscam? Qual o desejo do coração de vocês? O que os trouxe até 
aqui? E eles ficaram com ele todo aquele dia e voltaram para a 
casa cheios de alegria. Tanto é assim que Dom Giussani dizia que, 
quando André abraçou a sua mulher, naquele dia a abraçou como 
nunca antes a havia abraçado. No primeiro dia, aconteceu aquilo 
que é o cristianismo. O cristianismo, a presença de Cristo, torna 
as coisas cem vezes melhores. Se seguirmos a Cristo tudo se torna 
cem vezes melhor. Vocês poderiam amar e abraçar a mulher de 
vocês cem vezes mais intensamente, até o ponto em que ela per-
guntaria: “O que aconteceu com você? Você nunca me abraçou 
assim antes!”. E isso acontece com tudo: no trabalho, na amizade, 
na alegria. O cristianismo, seguir Cristo, é a capacidade de tornar 
tudo muito mais bonito e muito mais intenso. Estamos aqui por 
causa disso: por uma paixão pela nossa vida, por uma paixão pela 
vida de cada um dos nossos amigos. Para que isto – esta intensi-
dade, esta novidade que encontramos – esteja ao alcance de cada 
um de nossos amigos.

Amigos, este é só o começo; o melhor está por vir, porque Cristo 
preenche sempre mais a nossa vida, de um modo que nós ainda 
não podemos imaginar. Por isso, abraço a cada um de vocês. E, a 
partir de agora, trarei todos vocês no coração por todos os dias da 
vida. Hasta pronto, amigos!
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No dia 24 de fevereiro de 2008, 
Cleuza e Marcos Zerbini, líderes da 
Associação dos Trabalhadores Sem 

Terra de São Paulo, convocaram todos 
os amigos para um grande encon-

tro na Praça da Sé com padre Julián 
Carrón, responsável internacional do 
Movimento Comunhão e Libertação.

Neste pequeno livro reproduzimos 
as falas acontecidas dentro da Catedral 
para oferecer a todos a possibilidade de 

participar deste acontecimento.


