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Transcrição da Escola de Comunidade com Julián Carrón 

Milão, 20 de novembro de 2019 

Texto de referência: L. Giussani – S. Alberto – J. Prades, Deixar marcas na história do mundo, Cia 

Ilimitada, São Paulo 2019, pp 9-25. 

 Encontrei-a (Já vstretil Vas)

 Andare

Glória 

Carrón: “Aqui não há somente lembranças”, acabamos de ouvir no canto, “aqui a vida voltou a 

falar, e em Vós há o mesmo encanto, / e na minha alma há o mesmo amor”. Se alguém pode dizer 

isso é somente porque participa daquilo que é o tema da nossa Escola de Comunidade de hoje, ou 

seja, um evento presente; aqui, de fato, não há apenas uma lembrança do passado. Então, como a 

vida voltou a falar? 

Colocação: Gostaria de comunicar o impacto que a Introdução de Deixar marcas na história do 

mundo causou em mim, que eu não esperava este ano, e que corresponde totalmente àquilo que 

meu coração deseja. O que me impressionou imediatamente é a maneira como Dom Gius fala de 

Jesus, chamando-o de “Homem”, “o judeu Jesus de Nazaré”, com Sua “voz” e seus traços: 

“original ternura”, “indiscutível valorização” e “afirmação totalmente positiva do [...] destino” 

do homem, suscitando em mim uma profunda saudade do Jesus que Dom Gius me fez conhecer e 

que me “enfeitiçou”, o “Verbo feito carne”, e que quero voltar a encontrar este ano depois de 

todas as reduções que fiz dele e que continuo fazendo! Não existe Jesus fora do Nazareno, por isso 

supliquei e suplico a Nossa Senhora que este ano faça com que eu O encontre e conheça mais, 

Jesus de Nazaré, Aquele do encontro, de Dom Gius e da Encíclica Redemptor Hominis de 1979 

(que foi o texto da Escola de Comunidade do meu início)! Outra coisa que me tocou imediatamente 

foi o fato de que a pergunta “Que adianta a alguém ganhar o mundo, mas arruinar a sua vida?” 

não me deixa sem fôlego como aconteceu com Dom Gius, pelo contrário, às vezes me escapa (mas 

no início não era assim!). Então, perguntei a mim mesma: “Por quê?”. Acho que é por considerar 

tudo óbvio e que o problema seja a redução de Jesus a uma abstração que sempre paira no meu 

caminho, e também por não me dar conta de quanto o niilismo penetra na minha mentalidade. 

Percebi isso por ocasião do trágico fato ocorrido em Roma: Luca Sacchi foi morto com um golpe 

na cabeça. Em particular, a reação da mãe do traficante que matou o rapaz me impressionou. Ela 

o denunciou à polícia, dizendo: “antes preso que traficante”. É o maior gesto de valorização do

fruto do seu ventre que esta mulher poderia fazer numa sociedade niilista: denunciar seu filho para

salvá-lo! Diante desse gesto percebi que as perguntas de Jesus que Dom Gius cita adquirem peso,

valor, são únicas e me movem! Ninguém mais poderia fazê-las em um mundo assim. Então tento

olhar para os meus meninos através destas palavras e isso muda minha postura, um fio de

misericórdia me permite olhar para eles como “pessoas” em relacionamento com o Mistério.

Como sempre, não é possível entender Dom Gius se não partimos da nossa experiência. Senão

Jesus e o que diz permanecem abstratos!

Carrón: O que você está dizendo parece-me uma belíssima introdução para o percurso que

começamos esta noite. Por quê? Porque o primeiro impacto provocou em você uma saudade de

Jesus. Por quê? Porque muitas vezes você O reduziu, como podemos verificar também na

experiência de muitos de nós. Por isso, que uma pessoa perceba o desejo de reencontrar Jesus este

ano e comece a suplicar, a pedir a Nossa Senhora que a faça encontrar e conhecer mais Jesus de

Nazaré, não é óbvio, porque todos vemos a nossa distância daquilo que Dom Giussani nos

testemunhou: quem de nós teve a mesma percepção dele diante daquela pergunta? É impressionante©
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que na última fase de sua vida, diante de toda a Igreja, tenha dado este testemunho – um verdadeiro 

contragolpe – falando sobre si desde as primeiras palavras: “‘Que é o homem, para dele assim vos 

lembrardes e o tratardes com tanto carinho?’. Nenhuma pergunta jamais me impressionou tanto 

como essa, em toda a minha vida” (p. 9). Se não passamos por cima destas frases, começamos a ver 

a distância entre como nós as lemos e como ele as percebe. Será que Dom Giussani exagera, é um 

sentimental, enquanto nós somos realistas? Há uma distância sideral entre o eco que provoca nele 

ler estas mesmas frases e o eco que percebemos em nós. Isto também vale para a frase seguinte: 

“‘Que adianta a alguém ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? [...]’. Nunca ouvi de 

ninguém uma pergunta que me deixasse tão sem fôlego como essa!”. Não está dizendo coisas 

banais. É um exagerado? Para não falar de quando diz: “Mulher alguma jamais ouviu outra voz 

falar de seu filho com semelhante ternura original e indiscutível valorização do fruto de seu seio, 

com uma afirmação totalmente positiva de seu destino [...]. Mas, mais ainda, nenhum homem pode 

sentir-se afirmado com essa dignidade de valor absoluto, independentemente de qualquer sucesso 

seu” (p. 9).  Poderia continuar. Se fizermos uma comparação entre a maneira como cada um de nós 

vibrou diante destas coisas e o que Dom Giussani testemunhou, entendemos a possibilidade que 

temos de participar da sua graça, porque nós todos somos chamados a participar desse olhar. Seria 

suficiente fazer uma comparação com a maneira como nos percebemos quando vamos trabalhar, 

quando todos nos tratam segundo as nossas capacidades de sucesso e nos olham de acordo com uma 

medida. O que prevalece em nós? O olhar dos outros ou aquele olhar? Se o olhar testemunhado por 

Giussani não penetra nas nossas vísceras, o cristianismo fica fora da vida, não fazemos experiência 

dele. O cristianismo pode penetrar na nossa vida: esta é a promessa da Escola de Comunidade. É 

por isso que as perguntas surgem imediatamente. 

 

Colocação: No primeiro ponto da Introdução: “Que adianta a alguém ganhar o mundo inteiro, 

mas arruinar a sua vida?”... 

Carrón: Ainda bem que a Introdução não passou despercebida! Infelizmente muitas das 

contribuições que chegaram passaram por ela sem se deter. Mas a Introdução é crucial. 

Colocação: Dom Giussani diz que esta pergunta é a resposta à pergunta que mais o tocou: “Que é 

o homem, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho?”. Gostaria de entender 

por que esta pergunta é a resposta. 

Carrón: Por que Giussani responde à pergunta com outra pergunta? Se não entendemos isso, 

significa que não captamos o que há dentro da pergunta. Deixemos aberta a questão e vejamos se 

aos poucos, no decorrer da Escola de Comunidade, percebemos que resposta está dentro desta 

pergunta. 

 

Colocação: Depois do trabalho deste verão sobre a experiência, foi um choque para mim e para 

outros ouvi-la, na Jornada de Início de Ano, referida a Cristo, ao relacionamento com o Mistério; 

do qual se pode fazer experiência; e o episódio da Madalena foi um sinal certeiro. Como você dizia 

no último encontro, o Evangelho começa a falar. A pergunta que tínhamos quando retomamos o 

texto era esta: “Como é possível fazer verdadeiramente experiência do Mistério como Madalena 

fez?”. Ao começar a ler o novo livro da Escola de Comunidade, fiquei impressionada como o 

discurso de Dom Giussani na Praça São Pedro (como você também dizia) começou a ser, para 

mim, uma resposta a esta pergunta. Pela primeira vez percebi que este não é um texto para ser 

estudado intelectualmente, porque Giussani está descrevendo a experiência que ele fazia de Cristo. 

E qual é a experiência? A descoberta de que aquele homem, Jesus de Nazaré, era o único que 

interceptava a sua pergunta, a sua necessidade de sentido (“Que é o homem, para dele assim vos 

lembrardes e o tratardes com tanto carinho?”), o seu drama. Intuí que não fazemos experiência de 

Cristo se não O percebemos como resposta ao nosso drama, à nossa necessidade. Isso não é tão 

óbvio porque nós, que estamos no Movimento há muito tempo, normalmente nos reduzimos 

(provavelmente sem nos darmos conta, não por maldade) a estar dentro de uma associação e tudo 

termina aí. Ao contrário, é preciso ser leais com a nossa necessidade, ir até o fundo do próprio 

drama, amar a própria humanidade, mesmo mesquinha, única condição para perceber a 
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inacreditável novidade de Cristo e fazer experiência disso como uma coisa única, por isso querida 

e procurada, não imposta, nem considerada óbvia, e que não se trocaria por nada deste mundo. 

Parece-me que sua observação sobre a nossa humanidade, feita na última Escola de Comunidade, 

vai nessa direção. Pode parecer pouco, mas estou contente com esta descoberta porque é aquilo 

sobre o que estou trabalhando com outros amigos. 

Carrón: Por que enfatizar isso? Porque, como vimos, as colocações anteriores falavam de uma 

redução, de uma obviedade. O que nos impede de reduzir o texto da Escola de Comunidade a frases, 

a uma abstração ou a algo do passado de tal modo que não conseguimos nos maravilharmos já com 

a primeira pergunta? Quem, quando rezou o Angelus, ficou maravilhado com a graça de poder dar-

se conta de que aquele anúncio era dirigido a si, assim como é, no seu nada? O conteúdo da 

pergunta, de fato, é uma afirmação plena, totalmente positiva, do nosso destino. Entendem? Nós 

repetimos as frases do livro, uma após a outra – aderindo, certamente –, mas sem estupor, sem 

qualquer vibração humana; é como se elas não tocassem os recantos da vida, e por isso a percepção 

que temos de nós é a mesma que todos têm: se as coisas vão bem, se estamos de bom humor, se 

fazemos as coisas certas e se os outros nos tratam bem, então ficamos contentes. Senão, estamos na 

lama. Nesta situação, logo fica evidente quem está determinado pelo niilismo e quem, ao contrário, 

começa a dar-se conta de que o cristianismo não é um pensamento ou um sentimento religioso, mas 

um acontecimento, um acontecimento do qual se participa. Não é que o Mistério não tivesse outros 

métodos para se fazer conhecer. Dom Giussani escreve que “Deus até poderia escolher como 

caminho para se comunicar aos homens uma inspiração direta” – como dizemos às vezes: “Se eu O 

percebesse dentro de mim...” –, mas nos adverte que este é um caminho “em nada mais fácil e 

seguro”, porque estaria “sempre exposto à flutuação dos sentimentos e dos pensamentos”. Por isso, 

conclui, “a forma que Deus escolheu para nos salvar é um acontecimento, não os nossos 

pensamentos” (p. 23), os nossos sentimentos, os nossos estados de ânimo. Vejamos se isto responde 

à nossa humanidade. Quem fez experiência disso? 

 

Colocação: Vivi as duas últimas semanas tentando administrar da melhor forma todas as coisas 

(trabalho, relacionamentos de amizade, namorado, secretaria, etc.). Dizia a mim mesma: “Já fiz 

isto, isto também, e aquilo”... 

Carrón: Estão vendo como a pessoa escorrega, muda de direção, sem pestanejar, em nome do 

“dever fazer”? 

Colocação: Exato. Mas quanto mais fazia, mais me perdia. 

Carrón: Quanto mais você fazia, mais se perdia. 

Colocação: Minha tentativa era até boa: responder a cada solicitação ou necessidade da melhor 

forma possível, não querendo perder nada. Mas “que adianta a alguém ganhar o mundo inteiro, 

mas arruinar a sua vida?” (p. 9). Sentia que não estava feliz, no entanto, seguia em frente como um 

trator, não entendendo bem por que estava me sentindo assim. No domingo, até a missa tinha se 

tornado a última coisa colocada na lista, às dez da noite. Depois, a ligação de uma amiga me fez 

perceber: “Como vai? Onde você está? O que está preferindo realmente em todas estas coisas que 

está fazendo?”. Caramba! É verdade. No mar de coisas que fazia, no fundo não estava preferindo 

nem escolhendo nada. Para mim, era apenas uma corrida! Resultado: perdida de mim mesma. Mas 

onde tinha me perdido? O que me permite viver tudo o que tenho para fazer com gosto e como 

descoberta de mim? Naquele momento, vieram-me em mente os rostos das minhas companheiras 

com quem divido o apartamento, através das quais, misteriosamente, vivo cotidianamente uma 

excepcionalidade, assim como descreve Dom Gius: “Quando corresponde adequadamente às 

expectativas originais do coração, por mais confusa e nebulosa que possa ser a consciência” (p. 

20). Foi daqui que parti, concretamente: cancelei todos os compromissos de segunda-feira à noite 

para voltar para casa para o jantar, porque sem este lugar eu não me conheço, quer dizer, os 

desejos últimos e mais profundos do coração que me movem no decorrer dos dias e me fazem 

saborear aquilo que eu faço, do trabalho até das coisas mais chatas. A companhia delas para mim 

é justamente o acontecimento assim como Giussani descreve: “É um acontecimento – a irrupção de 

uma novidade – o que dá início ao processo pelo qual o eu começa a [...] levar em consideração o 
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destino para o qual se encaminha, o caminho que vem percorrendo” (p. 24). Assim, descubro-me 

dependendo deste lugar e, se para o mundo e também para alguns dos meus amigos é sinal de 

fragilidade, para mim (é paradoxal) é o motor de arranque para tudo o que devo fazer, porque me 

devolve a mim mesma e, portanto, redefine o objetivo pelo qual escolho e faço cada coisa. 

Carrón: “Quanto mais eu fazia, mais me perdia”: sintético. “Resultado: perda de mim mesma”. 

Quando identificamos o cristianismo com uma das suas possíveis reduções, logo nos damos conta 

do resultado que produz em nós: a perda de nós mesmos. Porque o cristianismo não é as suas 

reduções! Por isso, podemos verificar a cada instante se o que vivemos é o cristianismo ou não: “O 

cristianismo é um acontecimento. Não existe outra palavra para indicar sua natureza: a palavra lei 

não serve, nem tampouco as palavras ideologia, concepção ou projeto [...], não é uma doutrina 

religiosa, uma série de leis morais [que eu devo cumprir], um conjunto de ritos [...]; é um fato [...]: 

o resto é consequência” (p. 22). Na experiência, nós podemos ver claramente que assim que nos 

afastamos, um milímetro que seja, daquilo que o cristianismo é – um acontecimento –, logo nos 

damos conta, por causa do efeito que provoca em nós: nos perdemos. Quanto mais fazemos, mais 

nos perdemos. O que permite recomeçar? De onde se recomeça? De um fato, como você disse: 

“Minhas companheiras com quem divido o apartamento, através das quais misteriosamente eu vivo 

cotidianamente uma excepcionalidade”. Isto corresponde, não porque elas sejam a resposta, mas 

porque suas companheiras de casa a remetem constantemente ao Mistério e tornam presente a sua 

excepcionalidade. Alguém de muito longe me escreve: “Durante o último encontro da Escola de 

Comunidade, trabalhando sobre o ponto Para a salvação do homem, afirmei que, depois do 

acontecimento da vinda de Cristo ocorrido há dois mil anos, todos os dias se dão acontecimentos. 

Nem todos concordaram, e mais de um considerava que o acontecimento foi um só, enquanto todos 

os outros acontecimentos são simples fatos, eventos, e que, portanto, o parágrafo em questão se 

refere apenas àquele acontecimento, ao nascimento de Cristo [o momento histórico do 

nascimento]”. Estão vendo? Um instante depois já reduzimos o acontecimento. Porque o 

acontecimento, é verdade, é um só, ou seja, o que se deu com aquele nascimento. Mas ele – 

dissemos durante dois anos, durante a Escola de Comunidade sobre Por que a Igreja (aqui, 

testamos dois anos inteiros de Escola de Comunidade!) – permanece na história. Em relação a isto, 

gostaria de retomar um trecho muito esclarecedor: “O acontecimento de Cristo [que começou dois 

mil anos atrás] torna-se presente ‘agora’ em um fenômeno de humanidade diferente: um homem se 

depara com ele e é surpreendido por um novo pressentimento de vida”. Todos começamos daqui. 

Mas, continua Giussani, “o fenômeno inicial – o impacto com uma diversidade humana, o 

maravilhamento que nasce daí – é destinado a ser o fenômeno inicial e original de cada momento 

do seu desenvolvimento” (Da fé, o método, Tracce Quaderni 2, Coop. Ed. New World, Milão 1994, 

p. 39, suppl. a Tracce-Litterae Communionis, abril/1994). Se o acontecimento inicial não 

reacontece continuamente, o cristianismo torna-se algo do passado. O cristianismo é um 

acontecimento, e se o acontecimento não permanece contemporâneo é impossível vencer o nosso 

niilismo. De fato, quando não reacontece, nós nos perdemos. Quando, ao contrário, reacontece, nós 

recomeçamos. Outra pessoa me escreve: “Voltei a caminhar depois de muitos anos nos quais meu 

coração tinha parado de perguntar. Entendo bem o ‘vazio de sentido’ do qual fala Galimberti, 

porque é um risco que todos corremos, também eu: há anos no Movimento, mesmo participando 

dos gestos, experimentava esse vazio de sentido vivendo os meus dias ‘arremessada como uma 

pedra, arrastada pela torrente da vida’. Depois, fiz um encontro que evidenciou novamente a minha 

necessidade e a grande insatisfação que sentia. Um momento preciso, um lugar preciso, um rosto 

preciso”. Fala do encontro que fez e acrescenta: “Este é o ponto do meu re-início; renasci aos 37 

anos quando fui buscar a minha filha na catequese, exatamente como tinha renascido, há vinte anos, 

em um terraço de La Thuile, em umas férias dos Colegiais. O texto da Escola de Comunidade diz 

que ‘é preciso devolver ao acontecimento a sua dimensão ontológica de novo início’” (p. 24) [uma 

pessoa pode começar deparando-se com uma presença, e pode, depois de ir embora, reencontrá-la 

deparando-se inesperadamente com alguém que a recoloca em movimento. A presença não é algo 

que permanece no passado]. Se esse novo início não colocasse em movimento um processo, se não 

me fizesse levantar de manhã pedindo para que possa reacontecer todos os dias, permaneceria presa 
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a um fato do passado [surpreende isso na experiência!], a um encontro do passado. Este reacontecer 

torna-se o método cotidiano com o qual Cristo me alcança, senão meus dias estariam perdidos”. No 

início – Dom Giussani sempre nos ensinou – nos foi dado o método de todo início. Não é que no 

início há um acontecimento, mas depois podemos caminhar sozinhos sem necessidade de que 

reaconteça. Não. “O fenômeno inicial [...] é destinado a ser o fenômeno inicial e original de cada 

momento do seu desenvolvimento”. Mas, muitas vezes perdemos esse método pelo caminho. 

Quando acontece o encontro, como ouvimos, ele dá início a um processo que faz nascer uma 

pergunta. 

 

Colocação: No nosso grupo de Escola de Comunidade surgiu esta pergunta: “Como se faz para 

viver segundo o acontecimento e não segundo os nossos pensamentos?”. 

Carrón: Esta pergunta surge porque o encontro, como vemos, não provoca uma mudança de modo 

mágico, mas dá início a um processo onde pode haver muitos incidentes ao longo do caminho. Por 

isso, é normal que surja essa pergunta. Há várias pessoas que expressaram dificuldades desse tipo: 

“Eu reconheço o início, mas depois percebo que vivo uma divisão entre aquilo que eu penso, entre 

aquilo que reconheci e a vida cotidiana”; “O que quer dizer reconhecer Cristo dentro do cotidiano 

mais cotidiano?”. Outra pessoa exprime uma dificuldade similar, falando de uma sensação de vazio, 

como se a vida corresse sobre dois trilhos paralelos; viveu um momento de “explosão”, mas depois 

entrou em um trilho que não lhe permite viver a novidade do início e percebe uma sensação de 

sufocamento, de revolta, porque precisa se contentar em continuar viajando sobre o trilho de uma 

vida triste, no trabalho, nos relacionamento, no casamento, etc. Para outros, a dificuldade diz 

respeito à simplicidade e à facilidade de reconhecê-lo da qual Giussani fala: “Parece-me que não 

tenho esta facilidade de reconhecê-Lo”. 

O que significa re-iniciar esse processo? 

 

Colocação: Na última Escola de Comunidade semanal com meus amigos, surgiu a seguinte 

colocação: “Todos nós somos André e João porque, se estamos aqui, algo aconteceu no passado, 

como aconteceu com eles naquele dia”. Mas, honestamente, para mim esta afirmação não basta, 

falta um pedaço, preciso de algo agora, não posso me basear só sobre o grande ou pequeno 

encontro feito tempos atrás. O que me tocou do trecho de São João é quando descreve o fato que 

muitos vinham de todas as partes de Israel para ver e escutar João Batista. Mas, depois, Giussani 

diz que estavam tão “habituados” ao seu modo de falar, estavam tão cheios de si que não levaram 

em consideração quem ele indicava naquele dia, no Jordão. C:\EntãoEntão, entendi que entre esses 

muitos estou também eu. Todos os dias faço experiência de uma crosta de hábitos que me envolve, 

do “já sabido” que faz com que eu não perceba aquilo que acontece. Eu, como aqueles fariseus, 

fico sempre parado nos meus pensamentos e opiniões, convencido de que não haja mais nada 

verdadeiramente novo para mim. O que existe que já não conheço? A vida é ritmada pelas mesmas 

coisas: a Escola de Comunidade para fazer de modo cíclico sobre os mesmos textos que se 

sucedem no tempo, os Exercícios, os Retiros, a Coleta de Alimentos, as revistas Passos compradas 

por devoção e nunca abertas. Estou cotidianamente nas margens do Jordão sem dar um passo, sem 

nem sequer tentar voltar o olhar. Mas, então, onde eu estou? Estou cansado e farto de “afirmações 

pétreas” e das “coisas a fazer”, como dizia nossa amiga no último encontro. Eu quero a mim 

mesmo novamente e desejo que esta minha ferida não seja meu túmulo, mas um novo início, 

quando Deus quiser. Ajude-me a entender qual é o ponto do qual recomeçar. 

Carrón: O ponto do qual recomeçar é lá onde o acontecimento se dá novamente, reconhecendo-o 

quando reacontece. Por isso, é preciso prestar atenção. Porque esta é a grande questão: que eu me dê 

conta daquilo que acontece. Como você disse, muitas vezes o que falta – como Dom Giussani 

sempre repetiu – não é o acontecimento, mas somos nós! “Mas, então, onde eu estou?”, você disse. 

O que o acontecimento gera? Nas páginas que estamos trabalhando, Dom Giussani nos diz 

justamente o que significa o acontecimento. O acontecimento cristão “é um fato que revela o eu a si 

mesmo” (p. 23). O que significa que revela o eu a si mesmo? Que o homem seja si mesmo, ou seja, 

“o fato de o homem ser ‘salvo’ significa que ele reconhece quem é, reconhece seu destino e sabe 
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como conduzir seus passos na direção desse destino” (ibidem). Portanto, não há apenas uma 

afirmação da autoconsciência de si, mas também um início de entendimento de qual é o destino e 

quais são os passos a dar em direção a ele. Repete isso quatro vezes. No encontro “o eu começa a 

tomar consciência de si, a levar em consideração o destino para o qual se encaminha, o caminho que 

vem percorrendo” (p. 24). E ainda: o acontecimento “apresenta-se como o método escolhido por 

Deus para revelar o homem a si mesmo, para despertá-lo a uma clareza definitiva a respeito de seus 

fatores constitutivos, para abri-lo ao reconhecimento de seu destino e sustentá-lo no caminho até 

esse destino” (pp. 24-25). Não é algo estático, mas um fato que coloca o meu eu em movimento: 

“Deus tornou-se um acontecimento em nossa existência cotidiana, para que o nosso eu se reconheça 

com clareza, em seus fatores originais, e alcance seu destino, se salve” (p. 25). O que fizeram os 

dois primeiros, João e André, no dia seguinte depois de O terem encontrado? Foram procurá-Lo e, 

depois, procurá-Lo e, mais uma vez, procurá-Lo, porque “esse caminho exige o compromisso do 

homem; exige que, tocado pelo acontecimento, o homem avance até encontrar o significado 

verdadeiro do que vislumbrou inicialmente: é um caminho do olhar” (ibidem). É como quando 

alguém encontra uma pessoa significativa para si. Não é que acontece e ele fica em casa sem fazer 

nada. Demonstra que lhe aconteceu algo porque se move em direção àquilo que deseja. Se falta isto, 

o que acontece? A vida fica bloqueada. Mas quando acontece algo que torna o eu novamente 

protagonista, tudo se recoloca em movimento, como aconteceu com um amigo, que escreve: 

“Encontrei o Movimento na universidade: depois de anos decidi abandonar tudo. Tinha me 

acontecido um fato pessoal muito dramático, culpei Deus por isso e decidi seguir outro caminho. 

Até que aconteceu uma coisa: enquanto estava no trabalho, tive uma queda de pressão que me 

encheu de medo. O diagnóstico foi: estresse, ansiedade. O problema era que não passava, e o medo 

crescia, até que me vieram em mente as milhares de cenas passadas com meus amigos da 

universidade, com essa ansiedade sempre no peito: assim, pude reconhecer de que se tratava. 

Lembrei-me dela, não era mais uma incógnita: era a vontade de viver, de ser feliz, aquela nota de 

Chopin que, como um martelo, não te abandona mais. Então, o medo desapareceu. Tendo jogado 

tudo no lixo, não a reconhecia mais. No dia seguinte, acordei bem cedo, com aquele ‘martelo’ fixo 

no peito e me levantei para ver o sol nascer [de novo, algo que o coloca em movimento]. Quando o 

sol estava para nascer, na aurora, saíram da minha boca palavras que não dizia desde a 

universidade: ‘Antes que nasça o dia / vigiamos esperando’ [palavras que talvez nós também 

repetimos esta semana, mas sem nos afetar]. O que eu tinha jogado fora estava voltando para mim. 

Passei o dia inteiro procurando Jesus como um louco. Depois, com o mesmo ímpeto, busquei o 

Movimento: precisava de amigos que me abraçassem, que me fizessem ver em cada segundo Jesus 

presente: sozinho teria morrido. Eu os encontrei. Galimberti diz que a solução é ‘a medida justa’ 

dos gregos. A medida justa não serve para nada! A medida justa não corresponde, assim como não 

corresponde o outro extremo, ou seja, fazer coisas malucas para esquecer de si. Somente Ele 

corresponde!”. Mas, por que uma pessoa volta depois de ter jogado tudo no lixo? Por que busca por 

Jesus como um louco durante todo o dia? Porque, como diz o texto da Escola de Comunidade, “não 

é possível voltar atrás de um acontecimento” (p. 25), aconteça o que acontecer. Às vezes, são 

justamente os desafios que precisamos enfrentar que colocam em evidência o que nos aconteceu. 

 

Colocação: Como um homem pode ter tudo e, em poucos segundos, não ter mais nada? Sentir-se 

assim, de repente, é massacrante, dói. Falo em nome de toda a pequena comunidade da ilha de 

Pellestrina, onde todos foram vítimas da catástrofe que atingiu Veneza. Naquele momento 

assustador e inesperado estava fazendo o trajeto da minha casa até a casa dos meus pais. Via a 

maré subir cada vez mais, mas pensava: “Para nós, é normal”. No entanto, caminhando de uma 

casa à outra rezava a Nossa Senhora, já que temos sua imagem milagrosa na ilha. Mas algo não 

estava bem, não funcionava. De repente, uma onda submergiu a ilha com uma força assustadora. A 

rua ficou escura e a água batia no meu peito. Em um instante, toda a minha certeza foi eliminada, e 

prevalecia o meu grito: “Por quê?!”. Perguntava-me: “Tudo termina aqui, esta é a minha 

necessidade, é isto o que me determina?”. E disse: “Levante os olhos e olhe para aqueles olhos e 

olhares dos quais você é feito, a substância que faz tudo”. E mesmo que isso não tire a dor, 
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agradeço porque você, a comunidade, a Fraternidade, os amigos, meu pai e a minha família são a 

força silenciosa, mas poderosa, que permite demolir aquele “Por quê?!”. Não posso negar isso 

pelo fato de que o Mistério está sempre aqui e me acompanha. No momento da onda de choque, 

minha filha estava sozinha com o avô, e eles tentavam escorar a porta só com a força dos braços, 

com a água na cintura e no escuro. Passado o pânico, ela me disse: “Sabe, papai, eu estava ali 

sozinha com o vovô, não dizíamos nada, então começamos a rezar a Ave Maria pedindo que Nossa 

Senhora nos ajudasse, e funcionou, ela nos ouviu porque – acredite – tinha medo de morrer”. Não 

sei o que dizer, mas sei que o meu relacionamento com Ele consegue vencer tudo, graças a esta 

humanidade, que consegue fazer com que eu esteja na vida de modo verdadeiro e diferente. O 

mundo inteiro me telefonou, um povo que rezou e reza por nós. Acredite, este é o combustível para 

o nosso coração e para derrubar aquele “Por quê?!”. 

Carrón: Somente quando O vemos vencer, qualquer que seja o desafio que precisemos enfrentar, 

podemos alcançar verdadeiramente a certeza de que precisamos para estar na realidade. Mas, ao 

mesmo tempo, podemos alcançá-la somente se nos empenhamos em uma verificação, senão não 

seria possível alguém dizer o que acabamos de ouvir: “Sei que o meu relacionamento com Ele 

consegue vencer tudo, graças a esta humanidade, que consegue fazer com que eu esteja na vida de 

modo verdadeiro e diferente”. Esta é a novidade que Cristo introduz na nossa vida, na nossa 

autoconsciência, para nos permitir estar diante de tudo. Por isso, é crucial dar-se conta do que 

acontece. 

 

Colocação: Gostaria de compartilhar com você o contragolpe que vivi durante nossa última Escola 

de Comunidade. Houve várias colocações. Vou citar apenas algumas. Uma amiga contou que num 

dia difícil, em que estava muito cansada, recebeu a ligação de uma amiga, que é mãe e sofre de 

ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica) há alguns anos, e que no meio da conversa disse: 

“Precisamos agradecer, o Senhor é tão bom comigo”. Repentinamente, a amiga viveu uma 

correspondência ao seu coração de um olhar tão excepcional que a libertou, e revelou a ela seu 

verdadeiro desejo. Outra amiga, que encontrou o Movimento na universidade, contou que sua 

prima, que sempre foi contra o Movimento, aceitou almoçar com um seu amigo do Movimento. 

Depois do almoço, a prima telefonou para ela maravilhada e agradecida e disse que tinha sido um 

encontro excepcional e que queria ir à Escola de Comunidade para não perder o que tinha visto 

naquele amigo. Vendo sua prima, que sempre tinha sido contra o Movimento, tomada desse modo, 

esta amiga perguntou: “Quando, nesta semana, meu coração foi magnetizado desse modo?”. 

Foram contados outros fatos análogos, que eram aparentemente “desproporcionais”, mas 

revelavam o eu a si mesmo – não só para quem os contava. Fatos que representavam, como diz o 

texto da Escola de Comunidade, “a irrupção de uma novidade – o que dá início ao processo pelo 

qual o eu começa a tomar consciência de si, a levar em consideração o destino para o qual se 

encaminha, o caminho que vem percorrendo” (p. 24). Enquanto as pessoas falavam, eu me dava 

conta de que o que eu tinha diante dos olhos era da mesma natureza dos “apontamentos” do 

primeiro capítulo do Evangelho de São João. No texto da Escola de Comunidade, Dom Giussani se 

pergunta: “Mas como foi que os dois primeiros, João e André, [...] foram conquistados assim de 

imediato, e logo o reconheceram (‘Encontramos o Messias’)? Há uma aparente desproporção 

entre a forma extremamente simples do ocorrido e a certeza desses dois. [...] Reconhecer aquele 

homem [...] em seu valor único e incomparável (‘divino’), devia [...] ser fácil [...] em virtude de 

uma excepcionalidade incomparável [...], de uma inimaginável, jamais experimentada 

correspondência ao coração” (pp. 20-21). Pois bem, o que eu via na minha frente era tal e qual. O 

texto continua: “É uma experiência que precisamos fazer. Esse caminho exige o compromisso do 

homem; exige que, tocado pelo acontecimento, o homem avance até encontrar o significado 

verdadeiro do que vislumbrou inicialmente: é um caminho do olhar” (p. 25). Neste caminho do 

olhar, estou tomando consciência cada vez mais de como é decisiva para mim esta companhia 

guiada: porque cresce em mim “a consciência voltada a descobrir que ‘Deus é tudo em todos’” (p. 

11), como nos testemunha Dom Gius na Introdução. Vejo que esta tendência cresce em mim, 

mesmo na minha infidelidade, na infidelidade que, como diz Dom Gius, “sempre se insurge em 
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nosso coração, mesmo diante das coisas mais belas” (p. 12). No entanto, esta tendência cresce. 

Falo de uma companhia guiada porque a geração que vejo acontecer é possível porque há um pai 

que me torna consciente de que o ponto decisivo é interceptá-Lo no presente! O Movimento me 

gera, despertando a atenção pelo que acontece e, assim, eu reconheço a paternidade na minha 

vida: você está comigo mesmo quando não está presente, porque recoloca diante dos meus olhos, 

sem nunca ceder, aquela pergunta que “tira” o fôlego: “Que adianta a alguém ganhar o mundo 

inteiro, mas arruinar a sua vida?”. E assim, despertando meu senso religioso e, portanto, minha 

tendência em reconhecê-Lo, toda a realidade me fala. Hoje entendo mais aquilo que você repetiu 

tantas vezes, ou seja, que a autoridade está dentro da experiência que vivemos. 

Carrón: É tão verdade que a autoridade está dentro da experiência que vivemos, que é justamente 

isso que nos conquista, assim como conquistou João e André! Como os primeiros puderam ser 

conquistados desse modo? Pelo fato de estarem diante de uma autoridade, de uma excepcionalidade 

sem comparação. Mas esta é uma experiência que precisa ser feita, porque quando alguém faz esta 

experiência não pode não empenhar a sua humanidade inteira. Este é o acontecimento: um fato que 

desperta de tal modo o nosso eu que não nos deixa fora do jogo, mas nos coloca em movimento 

fazendo-nos fazer um “caminho do olhar”, educando-nos dia após dia a reconhecer a Sua 

excepcionalidade em qualquer lugar, como vimos esta noite. Esta é a promessa que o texto de 

Escola de Comunidade que acabamos de começar faz a cada um de nós. Não se trata simplesmente 

de retomar o texto, nem de aprender certos conceitos, mas de fazer a mesma idêntica experiência de 

João e André e daqueles que O encontraram, de reviver “aquilo que aconteceu a eles no princípio: 

não ‘como’ aconteceu no princípio, mas ‘o que’ aconteceu no princípio: o impacto com uma 

diversidade humana na qual o próprio acontecimento que os moveu na origem se renova” (Da fé, o 

método, op. cit.). De outro modo o cristianismo seria apenas um fato do passado e não seria de 

interesse algum para viver hoje. Dom Giussani nos dá um critério simples para verificar se O 

reconhecemos: “Podemos ver que o reconhecimento é verdadeiro pelo fato de a vida, assim, ter uma 

última e tenaz capacidade de letícia” (p. 10). 

 

AVISOS 

 

A próxima Escola de Comunidade acontecerá quarta-feira, 18 de dezembro, às 21h00. 

Continuaremos o trabalho sobre o livro Deixar marcas na história do mundo. Neste mês será sobre 

os pontos 3, 4, 5 e 6 do primeiro capítulo. 

No site de CL, na seção Escola de Comunidade, vocês podem encontrar o áudio das partes sobre as 

quais estamos trabalhando (http://bit.ly/Nova-EdC). 

No Brasil, o livro está sendo editado pela Companhia Ilimitada. Custo: R$ 45,00. Em breve, 

também a versão e-book. Encomendas: livrariaciailimitada@gmail.com / Tel: (11) 99953-2354. 
 

Passos. No diálogo com os responsáveis regionais do Movimento sobre a experiência vivida com a 

divulgação extraordinária de Passos, emergiu, em primeiro lugar, que foi a possibilidade – para 

muitos que se envolveram – de tomar consciência do que comunicamos e buscamos compartilhar 

através da revista. Para muitos, significou voltar a lê-la. É surpreendente como muitos 

testemunharam que são os últimos chegados que têm mais interesse pela revista, enquanto nós, por 

vezes, não a lemos. Há quem inicialmente considerasse haver uma distância entre a comunicação 

que Passos faz da vida e a Escola de Comunidade, mas depois percebeu que tudo está unido, e isso 

permitiu ter uma razão ainda maior em pensar e realizar da divulgação, justamente porque o que a 

revista propõe é uma experiência. Passos não é simplesmente um pedaço de papel, mas um 

instrumento de partilha da experiência que vivemos. Outro dado que emergiu foi a redescoberta da 

dimensão missionária como fator normal da experiência, e não como uma coisa a mais a fazer, um 

acréscimo extrínseco. Isso permitiu viver o Dia da Revista não como um peso, mas com um 

sentimento de festa. Há também quem fez uma comparação com o Dia da Coleta, observando que é 

um gesto mais fácil porque é raro que alguém diga que é errado arrecadar coisas para os pobres. 

Quem não reconhece isso? Mas isso faz com que percebamos algo que vimos hoje: como todos, 
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inclusive nós, pensamos que algo é razoável quando responde a uma necessidade, mas normalmente 

reduzimos a necessidade. De fato, se é importante uma necessidade mais material, imaginem quanto 

é decisiva a necessidade imensa das pessoas às quais falta o sentido da vida. Neste sentido, há quem 

comprou Passos porque, no diálogo com quem a oferecia, encontrou alguém que respondia no nível 

da verdadeira necessidade que possui, ou seja, que a vida possa ter um sentido. 

 

Esta é a razão pela qual queremos viver também o gesto da Coleta de Alimentos – que, na Itália, 

será realizada no sábado, 30 de novembro – com uma consciência maior da necessidade nossa e de 

quem encontramos. 

Como vocês veem, estes gestos – se os vivemos com esta consciência – são uma ajuda fundamental 

para nos educar a um olhar que faça vibrar toda a humanidade. 

 

Cartaz de Natal. A imagem deste ano é um detalhe da Adoração dos pastores, de Caravaggio. A 

primeira frase é o conhecido diálogo entre o Inominado e o cardeal Federigo, tirado de Os Noivos, 

de Alessandro Manzoni, que citamos tantas vezes nestes últimos tempos: 

Assim que o Inominado entrou, Federigo foi ao seu encontro com um rosto solícito, sereno e 

de braços abertos, como para uma pessoa querida: “há muito tempo, muitas vezes, deveria tê-

lo visitado”. 

“Visitar-me, o senhor! O senhor sabe quem sou? 

Disseram-lhe bem o meu nome?” 

“Deixe”, disse Federigo, tomando-a com amorosa violência, “deixe que eu aperte esta mão”.  

Dizendo isso, estendeu os braços para o Inominado, que, depois de ter tentado se esquivar, e 

resistindo por um momento, cedeu vencido por aquele ímpeto de caridade, também abraçou o 

cardeal. O Inominado, desvencilhando-se daquele abraço, exclamou: “Deus verdadeiramente 

grande! Deus verdadeiramente bom! Agora me conheço, compreendo quem sou”.  

“Não acredite [disse-lhe] que eu me contente com apenas esta visita hoje. O senhor voltará 

com esse bom eclesiástico, não é mesmo?” 

“Se voltarei?”, respondeu o Inominado. “Se o senhor não me receber, ficarei obstinado à sua 

porta como um mendigo. Preciso falar com o senhor! Preciso vê-lo! Preciso ouvi-lo! Preciso 

do senhor!” 

A segunda frase é de Dom Giussani, e foi retirada de Deixar marcas: 

O acontecimento cristão tem a forma do encontro com uma realidade física, corporal, feita de 

tempo e espaço. É o encontro com uma realidade presente, viva, integralmente humana, cujo 

significado exaustivo é ser sinal visível da presença de Cristo, do Deus-feito-homem dentro 

da precariedade de um semblante humano concreto. Esse encontro é o que polariza a nossa 

vida constantemente, é o que dá significado e síntese à nossa existência. Fora dele, não há 

nenhuma outra fonte de consciência de novidade na vida. 

O Cartaz é uma ocasião para fazer memória e dar testemunho daquilo que nos é caro. 

 

Coleta de Fundos. Todos sabemos da dramática situação que muitas regiões da Itália, in primis 

Veneza – como acabamos de escutar do nosso amigo de Pellestrina – estão enfrentando por causa 

das fortes tempestades destes dias. Todos sentimos o desejo de ajudar as populações atingidas e, 

ainda mais, de ir em socorro das necessidades dos nossos amigos envolvidos. Por isso, a 

Fraternidade de CL, também considerando a experiência destes anos, propõe sempre a todos um 

gesto essencial: o Fundo Comum. Este é o primeiro gesto de ajuda: cada um, de fato, através 

daquilo que dá, contribui para a necessidade de todos. E quem está em dificuldade sabe que pode 

pedir ajuda à Fraternidade. No caso específico dos nossos amigos de Veneza, a Fraternidade já está 

empenhada em apoiá-los da melhor maneira. 

 

Bom trabalho. 

Veni Sancte Spiritus 
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