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Transcrição da Escola de Comunidade com Julián Carrón 

Milão, 18 de dezembro de 2019 

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

Companhia Ilimitada, São Paulo 2019, pp. 25-38. 

 My song is love unknown

 La notte che ho visto le stelle

Glória 

Carrón: “O que é um acontecimento?” é o ponto de Deixar marcas com o qual começamos hoje o 

nosso trabalho de Escola de Comunidade. A primeira coisa que devemos ter sempre presente, e à 

qual devemos constantemente evocar pela fidelidade ao carisma, é o método: a experiência. 

Façamos, então, a verificação na experiência: quem se impressionou, no trabalho deste tempo, ao se 

deparar com algum acontecimento? Porque podemos ter trabalhado sobre o acontecimento, mas 

sem interceptar o acontecimento e, então, a Escola de Comunidade torna-se um grande caldeirão 

dentro do qual jogamos as palavras e, fazendo isso, aumentamos o niilismo, porque não acontece 

nada. Com a palavra “acontecimento” nos lábios, não acontece nada. Por isso, não consideremos 

óbvio, porque não é com comentários sobre o acontecimento que tomo consciência dele, mas 

quando me surpreendo pelo imprevisível que aconteceu. Agora, cada um, com aquilo que 

reconheceu, poderá dialogar com todos aqueles que intervêm para verificar se a experiência que fez 

responde às perguntas que emergem ao longo do caminho.  

Colocação: Agradeço pelo caminho de autoconsciência que está me ajudando a fazer. Quanto mais 

o tempo passa mais se aprofunda em mim a consciência do dom que foi o meu encontro com o

Movimento muitos anos atrás. Hoje, posso dizer que o meu desejo de seguir o Movimento cresceu e

com ele cresceram minha consciência e minha afeição por Cristo, do qual experimento cada vez

mais a “pertinência” à minha vida, na plenitude de significado que dá às coisas e à minha pessoa.

Tudo isso certamente depende do fato de que para mim as ocasiões para encontrar uma autoridade

são realmente muitas, e muito convincentes: tenho muitos amigos com os quais muitas vezes basta

um olhar para ser chamado àquilo que sou e para o que sou feito. Por isso, a partir da Jornada de

Outubro, não tive dificuldade de reconduzir o significado das palavras “autoridade” e

“acontecimento” (que, para mim, coincidem) a essas experiências. Durante alguns encontros de

Escola de Comunidade, porém, me pareceu que a coincidência entre o encontro com Cristo e a

carnalidade dos cristãos não emergiu de forma clara; em particular as passagens que falam da

realidade como acontecimento, algumas vezes foram origem de confusão. Olhando para a minha

experiência, o encontro com o céu, com as montanhas, os colegas mais vivos, as crianças, os

pobres, os doentes, foram, certamente, todos, acontecimentos, mas a possibilidade de reconhecê-los

como tal e, portanto, de reconhecer o nexo com Cristo, seria impossível para mim sem o encontro

com a humanidade de Jesus, sem o encontro que me mudou e que me muda. A meu ver, o

acontecimento do encontro com a carnalidade de Cristo, ou seja, com quem tem fé, é de uma ordem

superior, é de uma natureza diferente, tem um conteúdo único em relação a qualquer outro

acontecimento. Estou errando alguma coisa? Estou simplificando demais?

Carrón: Como você explica a afirmação que está no livro de Escola de Comunidade de que “a

criação é um acontecimento” (p. 27)? Porque a criação está acontecendo agora. É importante ter

isso presente. Você está dizendo uma coisa fundamental, mas é preciso entendê-la dentro do

contexto no qual essa afirmação é feita. Reconhecer a realidade como sinal do Mistério, como algo

que remete ao Mistério – não como êxito de um raciocínio, mas como reconhecimento de um fato

que está acontecendo agora, que o Mistério está fazendo acontecer agora –, está ao alcance de todos

agora, como diz São Paulo no início da carta aos Romanos: todos podem perceber o Mistério
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“através de tudo o que Deus fez” (Rm 1,20). Portanto, não há oposição. Mas você está dizendo uma 

coisa que, historicamente, é exata: apesar de existir essa possibilidade expressa por São Paulo – que 

nós nunca podemos impedir –, pela nossa condição, pela dificuldade da qual fala Deixar Marcas de 

perceber a realidade no seu acontecer, pela ferida que carregamos, historicamente não conseguimos, 

em muitas ocasiões, por isso essa possibilidade não se concretiza, não se realiza. Impressiona-me 

como os Evangelhos documentam a experiência cotidiana de Jesus, que muitas vezes damos por 

óbvia. A presença histórica de um homem, Jesus de Nazaré, documenta o que a vida pode se tornar 

quando vivemos a realidade interceptando o acontecimento enquanto se dá: “a dinâmica do 

acontecimento descreve cada instante da vida: a flor do campo que o ‘Pai veste melhor que ao rei 

Salomão’ é um acontecimento; o passarinho que cai – ‘e o Pai celeste sabe’ – é um acontecimento; 

‘os cabelos contados da cabeça’ são um acontecimento [...] que se dá ainda hoje como novidade, já 

que sua explicação não pode ser esgotada. Vislumbrar uma ‘outra coisa’ na relação com tudo 

significa que a própria relação é um acontecimento” (p. 27). Esta é a contribuição que Jesus 

introduziu – como você disse muito bem – na história: sem Ele não podemos olhar para a realidade 

assim, de modo imediato. Isso só é possível pertencendo ao acontecimento que Ele começou a 

realizar no mundo. É surpreendente ver como Jesus encarna uma modalidade de relacionamento 

verdadeiro com a realidade, para nos dizer: “Pessoal, é possível viver assim a realidade, é possível 

viver com uma capacidade de perceber toda a potência que tem, toda a novidade que carrega”. Na 

companhia de Jesus essa possibilidade pode tornar-se familiar, como você está vendo na sua vida. 

Por isso, nos convém aprender o Seu olhar sobre a realidade, porque “se o homem [esta é a frase 

decisiva] não olha para o mundo como algo ‘dado’, como um acontecimento, ou seja, a partir do 

gesto contemporâneo de Deus que o dá a ele [se nós não percebemos isso como Jesus percebe], o 

mundo perde toda a sua força de atração [perdemos o melhor], de surpresa e de sugestão moral” (p. 

27) e tudo se torna achatado. O objetivo da companhia de Jesus é justamente este: que se torne

familiar reconhecer tudo como acontecimento. Sem Ele seria uma exceção realizar este

conhecimento. Mas, às vezes, – e, assim, seguimos com o trabalho de hoje – surge a pergunta se

tudo é acontecimento, sobretudo quando a situação é dolorosa.

Colocação: No trabalho de Escola de Comunidade deste último período uma amiga nossa 

perguntou: “Então, como se faz para interpretar, olhar de maneira objetiva para as circunstâncias 

que acontecem?”. Fiquei com esta pergunta e com o termo “objetivo” na cabeça nos dias que se 

seguiram, tentando evitar o risco de me prender a uma resposta lógica que se sustentasse e, assim, 

fechar a questão. Alguns dias antes, um sobrinho meu, muito jovem, morreu de infarto. Quando 

recebi a notícia, eu estava em casa. Fiquei desorientado e a primeira coisa que me ocorreu foi 

abrir o livro de Escola de Comunidade e lê-lo. Nada, naquele momento, me parecia mais adequado 

para conseguir estar diante de um fato tão devastador. No velório, em silêncio, diante do corpo do 

meu sobrinho, aos poucos ganhavam vida as palavras da Escola de Comunidade que eu tinha 

devorado alguns dias antes, como nunca tinha me acontecido. Fixava-se em minha mente e no meu 

coração a comparação entre o que estava acontecendo ali e o significado da palavra 

“acontecimento”, que eu tinha lido: um fato “‘transbordado’ para o imprevisível [...] que surge na 

experiência revelando o Mistério que o constitui. [...] Uma “coincidência” entre a realidade que 

pode ser experimentada e o Mistério” (pp. 28 e 29). Na minha ferida aberta introduziu-se um fator 

novo e inesperado, que me restituía toda a minha humanidade, coisa que todo o meu esforço, 

embora bom, não tinha podido realizar. O que era esta coisa que percebia presente no meu olhar e 

que concretamente pacificava o meu coração naquela situação tão dramática – a ponto de desejar 

não perdê-la – se não uma presença excepcional e real, “a quem posso dizer ‘tu’ – que diga: ‘Sem 

Mim, nada podeis fazer’” (p. 33)? Peço que me ajude a entender se realmente toda circunstância é 

um acontecimento e se o termo “objetivo” coincide com o pedido de poder perceber cada instante 

como elação com a origem, [...] uma relação definitiva com o Mistério”, pela qual “nada se 

perde” daquilo que somos, mas, ao contrário, como lemos no ponto 4, “essa é a nossa felicidade” 

(p. 30). ©
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Carrón: A resposta à sua pergunta já está contida naquilo que você disse. Agora, você precisa dar-

se conta daquilo que experimentou, porque “na minha ferida aberta”, como você disse, “introduziu-

se um fator novo e inesperado” que – esta é a potência de Cristo! – lhe restituiu toda a sua 

humanidade, para poder olhar para tudo o que estava acontecendo, para a excepcionalidade única 

que lhe permitiu dizer “Tu”, mesmo naquela situação, dentro daquela situação, não à margem, não 

depois, não antes, e sem a qual você estaria derrotado. Esta é a resposta à sua pergunta: qualquer 

circunstância, mesmo dolorosa, pode se tornar ocasião para o reconhecimento da excepcionalidade 

do acontecimento que está se dando diante dos seus olhos. Porque é fundamental que nada nos seja 

poupado, porque precisamos vê-Lo vencer ali, não em outro lugar. Quem viu Cristo vencer no meio 

de uma situação dolorosa? 

 

Colocação: Quando li a ordem do dia do Retiro da Fraternidade, pensei na experiência de 

paternidade que, sem querer, vivi nos últimos meses, quando acompanhei minha mãe em sua 

doença. A notícia chegou como um raio e, depois de alguns telefonemas, entendi que a situação era 

gravíssima. Avisei alguns amigos para que me ajudassem a entender, porque a realidade me 

assustava muito. Nenhum dos médicos teve a coragem de falar com a minha mãe e deixaram para 

mim a tarefa de lhe dar a notícia. Vocês podem imaginar a dificuldade e a dor. Parecia-me uma 

negação total do meu desejo de eternidade que, naquele momento, era mais claro do que nunca. 

Estava zangada e desiludida. No entanto, na dificuldade que acompanhava meus dias, sempre 

houve um fio condutor, representado pelos rostos de alguns amigos, de meu marido e meu filho, 

que nunca me abandonaram. Quando muitos me diziam que a vida é só uma grande injustiça, esses 

rostos me obrigavam a permanecer no presente. A presença deles me interrogava sobre o que 

havia de bom para mim no presente. Por isso, na dor, começou a se mostrar de modo 

completamente inesperado um estupor e uma gratidão. Quando as coisas se precipitaram, minha 

mãe foi internada em um Asilo. Acompanhá-la foi a enésima prova. Assim que ela chegou lá, 

descobri que um padre amigo também estava internado ali. Quando fui vê-lo, não consegui me 

conter e lhe coloquei todas as minhas perguntas e objeções. Sou grata a ele porque nunca tentou 

dar-me respostas, apenas valorizou o meu desejo infinito de sentido, de justiça, de beleza. Sua 

paternidade e a companhia de alguns amigos me fizeram mudar. Precisei render-me à evidência de 

que existia um bem para mim. A um certo ponto, meu olhar sobre as coisas não era mais o mesmo. 

Sentia uma dor profunda, mas estava serena, não sentia mais raiva. Também olhava para minha 

mãe de um modo diferente. Percebi que até aquele momento tinha olhado para ela a partir da sua 

doença, mas agora parecia-me claro que ela era muito mais do que a sua doença. Um dos 

momentos em que mais experimentei esse bem foi quando meu amigo padre se levantou e percorreu 

todo o corredor a pé para dar a absolvição dos pecados à minha mãe que estava morrendo, 

inclinando-se sobre ela. Naquele momento, foi como se Deus se inclinasse sobre nós e nos 

abraçasse. Meu pai – com tudo o que viveu e que sempre manteve distância da Igreja – quis 

conhecer o “padre rocha”, como o definiu. Quando o vi falar com meu pai de modo tão paterno, 

perguntei-me “quem era aquele” que atraía até meu pai através de um corpo frágil e doente, a 

ponto de fazê-lo ir ao funeral quando o padre faleceu. Aquilo de que mais preciso agora é poder 

reviver todos os dias a experiência destes meses. Porque o passado não me basta! Preciso ver pelo 

menos um instante, todos os dias, os sinais da Sua Presença. Preciso saber, hoje, que Ele está 

comigo todos os dias, até o fim do mundo. 

Carrón: Portanto, na dor, cresceram “de modo inesperado um estupor e uma gratidão; [fruto de 

uma paternidade vivida], sentia uma dor profunda, mas estava serena”. Cristo não veio para nos 

poupar da dor, mas para tornar-se companheiro da nossa vida para que possamos viver a dor com 

um significado. O que é preciso para poder experimentar isso constantemente, todos os dias? Esta é 

a grande pergunta, enquanto, como lemos no ponto 4 da Escola de Comunidade, o acontecimento é 

“a palavra mais difícil de ser entendida e acolhida” porque há uma resistência em nós que só pode 

ser vencida “por quem é puro de coração e criança na alma” (p. 29). Não é que não aconteça nada, 
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mas é preciso uma simplicidade para reconhecê-lo. Somente isso pode redespertar a nós mesmos e a 

verdade da nossa vida. Onde vimos isso acontecer? 

 

Colocação: Alguns dias atrás, fizemos um jantar de ex-colegas do Colégio. Alguns não se viam há 

mais de trinta anos. A ideia foi minha: organizei tudo, foi uma noite belíssima. No final, li em voz 

alta, como dedicatória a todos, alguns versos de Minha Juventude, de Ada Negri. (“Não te perdi. 

És tu, mas uma outra és:/ [...] mais bela./ Amas, e não pensas ser amada: por cada/ [...] criança 

que nasce, ao Deus [...] dás graças no teu coração”) e disse que sinto assim aqueles anos e o meu 

presente (uma pessoa quis fotografar a página do livro). Depois, entreguei a cada um, como cartão 

de Boas Festas, o cartaz de Natal em formato pequeno, enrolado e embrulhado. Eles o abriram e o 

leram; alguns ficaram impressionados com palavras do texto de Manzoni: “Preciso vê-lo! Preciso 

ouvi-lo! Preciso do senhor!”. Todos estavam impressionados e gratos pelo simples fato de eu ter 

pensado naquilo para eles. Senti-me livre de comunicar a mim mesma, grata pelo encontro que fiz 

aos dezesseis anos, quando Deus me deu aqueles companheiros e aquele professor e que, sem 

mérito, continua me acontecendo agora. Que impacto ler, na página 36 do livro de Escola de 

Comunidade: “A pessoa com quem nos deparamos torna-se ‘encontro’ quando a vemos 

empenhada de um modo ‘diferente’ – com uma diversidade que atrai – com as coisas comuns a 

todos, ou seja, quando, falando, comendo, bebendo, a pessoa torna perceptível e oferece à nossa 

existência uma diferença qualitativa, de tal modo que, quando a deixamos, vamos embora tocados 

pelo fato de comer e beber terem um significado absoluto e de uma palavra dita numa brincadeira 

ter um valor eterno”. Mas essa ideia me ocorreu também olhando para meus alunos, todos os dias, 

todos os anos, para os meninos dos Colegiais, que agora já estão na universidade, para os novos 

que começaram a participar dos Colegiais este ano: o que será deles? Eu também fui assim, e 

como frutificou aquela realidade frágil graças à obra de um Outro! Assim, todas as quartas-feiras 

vamos à Escola de Comunidade para ver o que o Senhor faz acontecer na nossa vida. E, certa vez, 

um dos meninos disse que não sabe bem o que o atrai no encontro que fazemos todas as semanas, 

mas que não vê a hora de que chegue o dia da Escola de Comunidade e do grupo de estudo. E 

conversamos, nos comparamos com as respostas desconcertantes de Dom Giussani, com as suas, 

Carrón, e com as de padre Pigi, que nos propõem as respostas de Jesus: ajudamo-nos a entender e 

depois deixamos que o tempo amadureça essas provocações, perguntas, convidando à fidelidade a 

um caminho, compartilhando entre nós, adultos, os passos, as propostas, as observações. Assim, 

surpreendo-me esperando-O em tudo, nos relacionamentos com a família, também no retorno dos 

filhos mais velhos de Milão, nos corredores e nas salas de aula da escola, nas interrogações que 

me esperam amanhã. Obrigado por sua amizade e paternidade. 

Carrón: Quando se tem a pureza de coração que o último chegado pode nos testemunhar – como os 

ex-colegas de classe ou os jovens dos Colegiais que todas as semanas querem ver o que o Senhor 

faz acontecer, até aquele menino que não vê a hora de que o dia de Escola de Comunidade chegue! 

–, começamos a interceptar algum sinal da novidade que permanece presente na história. Depois, 

deixamos tempo para que amadureça, segundo um desígnio que não é o nosso. É impressionante 

fazer a comparação com o que escreveu Dom Giussani, que sempre nos testemunhava, falando 

destas coisas, qual era a sua experiência: “Que intensidade é prometida à vida daquele que percebe, 

a cada instante, a relação que tudo possui com a origem! [É a esta intensidade que somos chamados; 

não estamos aqui para perder tempo falando sobre ela, porque somos chamados a experimentar esta 

intensidade em todas as coisas que tocamos] [...], e essa é a nossa felicidade” (p. 30). Não usa 

palavras banais, mas cheias de conteúdo, que exprimem uma intensidade humana. Portanto, a 

verificação se realmente percebemos o acontecimento quando se dá, é que a realidade adquire esta 

intensidade e nos traz uma felicidade porque está plena daquela atração da qual você falava. Por 

isso, aceitar fazer este percurso seguindo a modalidade com a qual o Mistério a faz acontecer é 

decisivo. Mas a dramaticidade sempre reaparece. Em que consiste? 
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Colocação: Como você dizia agora, no ponto 4 da Escola de Comunidade, lemos: “Que 

intensidade é prometida à vida daquele que percebe, a cada instante, a relação que tudo possui 

com a origem! Cada instante tem uma relação definitiva com o Mistério, e assim nada se perde: 

existimos para isso, e essa é a nossa felicidade”. Muitas vezes, porém, vivo exatamente da maneira 

descrita nas linhas seguintes: “Há, porém, uma ferida no coração em decorrência da qual algo se 

distorce no homem e ele não consegue, apenas com suas forças, permanecer na verdade” (p. 30). 

Alguns dias atrás, um colega me dizia que quer fazer Ciência, e não se afogar na burocracia, nos 

prazos. Eu também, muitas vezes, penso: “Estudei para fazer certas coisas e preciso perder tempo 

fazendo outras”. As milhares de solicitações do cotidiano que parecem nos desviar daquilo que 

deveríamos fazer também são acontecimento? São um empecilho, ou indicam um caminho? Vendo 

você e alguns amigos, reconheço pessoas que não vivem assim, mas isso parece não bastar. 

Carrón: Então: as incumbências de todos os dias, aquele cotidiano que “quebra as pernas” 

(Pavese), são apenas empecilhos, ou caminho? A vida é vocação, nós caminhamos para o destino 

através dessas coisas! Alguém descobriu isso? 

 

Colocação: Oi, Julián. 

Carrón: Oi. Como você descobriu isso? 

Colocação: Tem sido um período um pouco difícil por causa de muitas coisas que aconteceram e, 

recentemente, acrescentou-se uma colega que me trata realmente mal. Um dia, ela passou dos 

limites, e voltei para casa realmente provada. Remoí sobre o que acontecera e decidi que “deveria 

resolver” a coisa. Disse a mim mesma que tinha dois caminhos: o embate direto e, portanto, uma 

boa briga, ou uma postura, que considerava mais “cristã”, de tolerância e resignação. No dia 

seguinte, como de costume, estava indo para o trabalho de carro com esta preocupação, quando 

inesperadamente, numa rotatória, um amigo passou por mim! Começou a buzinar, ele tinha me 

reconhecido e me telefonou. Assim, começamos uma bela conversa, falamos da nossa vida, do 

nosso desejo. Meia hora de alívio! Não falei a ele sobre o problema com o qual tinha me levantado 

naquela manhã, mas quando cheguei ao escritório e vi minha colega, estava tão contente que só 

tinha vontade de abraçá-la! Não pude fazer isso porque as relações não o permitem, mas parei 

para cumprimentá-la com alegria. À noite – como meu amigo me havia sugerido, para não 

“perder” as coisas que acontecem – li algumas linhas da Escola de Comunidade, em particular: 

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

palavra lei não serve, nem tampouco a palavra ideologia, concepção ou projeto. O cristianismo 

não é uma doutrina religiosa, uma série de leis morais, um conjunto de ritos. O cristianismo é um 

fato, um acontecimento: o resto é consequência” (p. 22). Acredito que naquela manhã aconteceu 

isto. Obrigada de coração por tudo. 

Carrón: Diante de uma dificuldade, a primeira hipótese de resposta é o embate ou a resignação, 

mas há uma outra possibilidade: que aconteça o imprevisto, como naquela manhã em que através de 

um encontro casual irrompeu algo de novo que rompeu este mecanismo – ou o embate ou a 

resignação –. Não algo que nos poupa da dificuldade, mas nos liberta: somos invadidos por uma 

presença que nos faz desejar abraçar quem considerávamos inimigo. Por isso, voltando à colocação 

anterior, cada ocasião de empecilho é uma oportunidade para reconhecer o acontecimento que se dá. 

E isto nos faz entender a diferença entre senso religioso e fé de que fala Dom Giussani no ponto 5 

deste capítulo. 

 

Colocação: Um ano e meio atrás, durante uma Assembleia, você me convidou a dar crédito e me 

apoiar não nos meus raciocínios – que não são capazes de convencer nem a mim nem a ninguém –, 

mas nos fatos que me acontecem. Naqueles dias, a alternativa concretíssima era entre algumas 

reflexões minhas e o fato de um simples jantar no qual dei-me conta de ser preferido pelo Mistério. 

Durante aquela Assembleia você interrompeu minhas análises, insistindo: “O jantar! O jantar!”. 

Carrón: Os pensamentos ou os fatos. 
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Colocação: A mensagem foi clara e forte. Usei isto inclusive como tema do meu perfil social: “O 

jantar!”. O caminho que se abriu foi de uma intensidade fascinante porque os fatos, sempre ali 

diante de mim, começaram a ser mais significativos. Vi-me continuamente chamado a avaliar o que 

acontece em mim diante dos fatos, a segui-los, a percorrer um caminho que se abre entre um fato 

excepcional e outro. E os fatos excepcionais se multiplicaram. Ultimamente, como você sabe, estou 

redescobrindo o caminho de John Henry Newman, porque precisei apresentar o livro do mês (J. H. 

Newman, Il cuore del mondo. Antologia degli scritti, Milano, Bur, 2011) a muitos amigos. 

Conheço-o há dez anos, mas agora me fala com uma intensidade nova, porque o caminho dele é 

exatamente essa obediência aos fatos, até reconhecer na experiência a autoridade de Cristo e da 

Igreja. Duas noites atrás, na missa, comovi-me ao escutar o Evangelho do encontro entre Jesus e 

alguns chefes dos sacerdotes e anciãos do povo que Lhe perguntavam: “Com que autoridade fazes 

tu estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas?”. O Evangelho descreve 

que Jesus responde fazendo-lhes uma única pergunta, que os obriga a avaliar a experiência deles: 

“O batismo de João era do céu ou dos homens?” (Mc 11,28-30). No fundo, na Assembleia de um 

ano e meio atrás fui olhado do mesmo modo, chamado de novo ao método da experiência. Aqueles 

chefes e aqueles anciãos foram colocados por Jesus diante da mesma alternativa que eu: tirar as 

conclusões a partir das análises minhas e dos outros ou aceitar a excepcional correspondência dos 

fatos. Com aquela única pergunta, Jesus os coloca diante da resposta que já possuíam na 

experiência. De fato, “em xeque”, tiveram que fingir que não sabiam. Este convite a olhar para o 

que acontece em mim diante do fato como correspondência excepcional, é o gesto que mais exalta 

a minha liberdade e que me permite caminhar em primeira pessoa. Em relação a isto, surpreende-

me uma passagem da Escola de Comunidade: “A resposta ao problema cristão – ‘Quem é Jesus?’ 

– é deduzida de concepções pré-constituídas sobre o homem e sobre o mundo. Jesus, porém, 

replica a isso: ‘Vede as minhas obras’, ou seja, ‘vede-me a mim’, que é a mesma coisa. No entanto, 

Jesus não é encarado, mas eliminado antes de ser tomado em consideração” (p. 33). No seu 

convite a prestar atenção ao “jantar”, você me convidava a estar atento ao acontecimento de 

Jesus! Obrigado. 

Carrón: É a isto que nos chama constantemente o acontecimento de Cristo, e nós podemos nos 

educar a ir atrás dos fatos, ou podemos permanecer fechados nas nossas análises, que são a 

modalidade com a qual eliminamos o Acontecimento. Não é que O negamos explicitamente, mas O 

eliminamos do horizonte da nossa vida sem pestanejar. Mas também diante do chamado de Jesus: 

“Vede as minhas obras”, ou seja: “Vede-me a mim”, podemos ficar suspensos, no meio do 

caminho. Como isso pode acontecer? 

 

Colocação: Há uma coisa que percebo que não entendi completamente. No início do ponto 6, 

Giussani diz: “O rosto de Jesus [...] tem o aspecto concreto de rostos humanos”. E, mais adiante: 

“Por isso, o encontro [...] é o advento do Mistério que se mostra evidentemente presente dentro da 

precariedade de um semblante humano concreto” (pp. 34-35). Acho que entendi o alcance dessa 

afirmação porque, se penso na minha breve história, foi exatamente isso que aconteceu, a ponto de, 

dentro desse encontro, Jesus ter me pedido toda a vida. Isso ficou claro desde o início, e desde o 

início, Ele revelou-se no encontro feito, com os Seus traços inconfundíveis. Minha pergunta é esta: 

justamente por causa dessa circunstância tão decisiva, o encontro que fiz ligou-me a Cristo 

ligando-me ao “aspecto humano” com o qual Ele se manifestou da primeira vez. No entanto, às 

vezes, parece-me que a ligação com essas pessoas, por causa de uma distração minha, obscurece o 

ponto de origem. Sinto-me ligada a estas pessoas, eu as quero muito bem e basta, está tudo bem 

assim. Mas quando percebo este “está tudo bem assim”, descubro-me triste. Como posso ser 

ajudada a ter sempre desperto o coração para Aquele que me dá e me deu esses rostos, sem torná-

los absolutos, nem reduzi-los? 

Carrón: Para interceptar a nossa humanidade, Jesus tornou-se carne e continua sendo carne e chega 

a nós através de rostos, como você diz. Mas muitas vezes – como normalmente devemos admitir – 

nós paramos nesses rostos, e dizemos: “Está tudo bem assim”. E quando vemos que isso não ©
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corresponde ao que realmente desejamos, começamos a nos censurar. Somos pobres coitados, então 

qual a surpresa se às vezes nos fechamos e nos fixamos nos rostos sem chegar ao significado deles? 

Mas você disse uma coisa que a meu ver é muito importante para um caminho humano. O quê? Que 

você percebeu que estava triste. Como vocês veem, o Mistério logo nos dá um sinal dentro da nossa 

experiência: quando ficamos na soleira dos rostos e os rostos não são um meio para descobrirmos 

Aquele a quem nos remetem, desaparece a correspondência e aparece a tristeza. Isso significa que o 

Mistério nunca nos deixa sem sinais que nos deem uma sugestão do passo a dar. E isso é precioso 

para quem, como nós, quer fazer um caminho humano. É normal que precisemos de tempo para 

alcançar o objetivo, somos pobres coitados, não devemos nos escandalizar. A questão é que nós 

usemos qualquer sinal que o Mistério nos dá na experiência para não nos bloquearmos, e então tudo 

se torna parte do caminho. Nós fazemos constantemente a verificação, na experiência, da verdade 

daquilo que vivemos, por isso precisamos estar atentos às pistas que confirmam ou desmentem se 

ficamos na soleira ou se realmente chegamos ao significado último. Há uma passagem da Escola de 

Comunidade que é decisiva para entendermos isso. Alguém a identificou? 

 

Colocação: Fazendo Escola de Comunidade, tocou-me muito a questão do encontro como “fato 

histórico totalizante”. Tenho cinquenta e sete anos e sou do Movimento desde que tinha quatorze. 

Fiz muitos encontros, alguns foram fundamentais e deram uma direção à minha vida. Deparei-me 

com algumas pessoas que tornaram o rosto de Jesus evidente para mim. É verdade que eu me 

lembro da hora e do dia desse encontro. Mas o tempo se impõe e, ultimamente, o que é totalizante 

parece ser a dureza da vida. Cada dia é uma luta com os problemas que continuam surgindo no 

trabalho, as dificuldades nos relacionamentos e a desilusão com o que não consigo fazer. Porém, 

lendo o texto da Escola de Comunidade, tocou-me a última parte do ponto 6: “O encontro que 

tivemos, totalizante por natureza, torna-se com o tempo a forma verdadeira de todos os 

relacionamentos, a forma verdadeira com que olhamos para a natureza, para nós mesmos, para os 

outros, para as coisas. Um encontro, se é totalizante, torna-se forma e não simplesmente âmbito de 

relações” (pp. 37-38). Gostaria de entender existencialmente esta passagem, porque sinto que para 

mim isto é crucial. O que significa que um encontro “torna-se forma verdadeira de todos os 

relacionamentos”? 

Carrón: É belíssimo que tantos tenham percebido o alcance desse parágrafo! Quem nos ajuda a 

entender? 

 

Colocação: Parto de duas frases que me tocaram quando li o texto de Escola de Comunidade deste 

período, porque têm muito a ver com o que estou vivendo nos últimos quatro anos. No fim do ponto 

4, Giussani diz: “A experiência de todos os dias é que os homens tendem a identificar a totalidade 

da vida com algo parcial e limitado. E escapar a essa parcialidade não está em nossas mãos: 

nenhum de nós consegue, sozinho, reconquistar um olhar verdadeiro para a realidade” (p. 30). E 

no ponto 6, a um certo ponto, diz: “O encontro, que marca o início de um caminho, é um momento 

feito de tempo e espaço, acontece numa “hora” precisa, que podemos marcar no relógio. E a vida 

toda é dada para aprofundar esse momento” (pp. 36-37). O encontro é um fato histórico 

totalizante. Casei-me há quatro anos e meu marido e eu logo quisemos ter um filho, filho que ainda 

não chegou. Houve momentos realmente difíceis nos quais o dia era marcado pelo choro, e 

ninguém – nem meu marido, nem meus amigos – conseguia me acalmar. Para mim, tudo dependia 

desse filho que não chegava (como dizia Giussani: identificava a totalidade da minha vida com 

algo parcial, como se a única possibilidade de felicidade para mim fosse uma resposta como eu 

imaginava ao meu desejo de maternidade). A certa altura, meu marido me disse: “Vamos ao padre 

que celebrou nosso casamento”. Sabendo que uma das primeiras coisas que me perguntaria seria 

“Você está fazendo Escola de Comunidade?”, antecipei-me e comecei a ler o texto da Escola de 

Comunidade para não lhe responder sempre não... E que alívio! Estávamos lendo Por que a Igreja 

e, num determinado ponto, Giussani diz: “A função da Igreja na história [...] é o maternal convite 

a reconhecer a realidade das coisas: a dependência do homem de Deus. [...] Se for vivida a ©
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consciência da dependência original [...] todos os problemas colocar-se-ão numa condição que 

facilita mais a sua solução. [...] Seria, de fato, um olhar dirigido a Algo maior do que cada um dos 

problemas, um olhar que poderia conferir a tudo a perspectiva de um caminho bom” (Por que a 

Igreja, São Paulo, Companhia Ilimitada, 2015, pp. 236, 238, 240). Junto com a Escola de 

Comunidade, estava rodeada dos meus amigos e do meu marido. Até que um dia uma amiga minha 

me telefonou e disse: “Você fica grávida, fica feliz, mas, depois, percebe que nem isso basta. A 

questão é sobre onde apoiamos nossa vida”. Imediata e inexplicavelmente parei de chorar, de um 

dia para o outro. Eu mudei, estou serena (tanto é que posso contar tudo isso sem chorar), e não 

mudei através de uma definição, mas através de rostos e fatos. Comecei a fazer um caminho e, 

agora, tenho um olhar novo sobre a minha dificuldade que, no entanto, continua existindo. 

Experimento uma letícia que não vem de mim, que me permite confiar-me completamente ao 

desígnio de um Outro e que me enche de gratidão. A dificuldade existe e permanece, mas posso 

olhar para ela serenamente. Santo Agostinho dizia: “Meu coração está inquieto enquanto não 

repousa em Ti”. É preciso que um Outro preencha a minha vida para que não fique presa àquilo 

que tenho em mente. Não posso arrancar o meu desejo, porque ele existe. Porém, agora, não caio 

mais na pretensão de que a resposta chegue como eu imagino, mas estou numa posição de espera 

de que um Outro responda ao meu desejo, estou toda voltada a perceber essa resposta. Partindo 

novamente de Cristo, minha dificuldade não é mais um peso que me esmaga. Assim que me afasto 

de Cristo volta a ansiedade e o medo, vencem os meus pensamentos, vence o choro. Ao contrário, 

quando parto d’Ele, o último juízo é a letícia e a paz de fundo que invadiram a minha vida. E, 

olhando para toda a minha vida, sei que Ele não me engana. É mesmo verdade que quando decido 

partir de Cristo, a presença do Senhor torna a minha vida mais verdadeira, mais saborosa, mais 

humana, mais bonita. E este é um milagre (aos meus olhos e aos olhos dos outros). Obrigada pela 

companhia que você me faz e pelo caminho que me indica. 

Carrón: Quando ouvi você contar isso pela primeira vez, fiquei muito impressionado, porque 

iluminou a passagem final do ponto 6 de que falávamos antes: a pessoa pode estar no Movimento 

como “âmbito de relações” e continuar chorando por causa de um desejo não realizado. Você estava 

em um âmbito de relações, no entanto continuava chorando, continuava parada em uma 

parcialidade. O encontro feito não conseguia tornar-se totalizante. Na semana passada fui para a 

Holanda e encontrei dois casais que me contaram que estavam na mesma situação de não poder ter 

filhos. Mas uma das mulheres, vendo a letícia no rosto da outra, começou a fazer daquele encontro a 

forma de viver a sua situação. E isto a fez mudar. Muitas vezes podemos viver a vida do 

Movimento como âmbito de relações e nos lamentarmos porque não reconhecemos a novidade que 

ele introduz. Se o Movimento não se torna totalizante, ou seja, se não se torna a “forma verdadeira 

de todos os relacionamentos” (p. 38), podemos permanecer no âmbito das relações e continuar 

sendo determinados por aquilo que não vai bem (não ter filho, não ser promovidos o trabalho como 

esperávamos, ter uma colega que nos enlouquece). E, no fim, isso nos encrenca e nos torna 

desiludidos. Mas, assim que alguém nos dá uma sugestão que nos faz experimentar o encontro 

como totalizante, ou seja, forma de todos os relacionamentos, então, muda tudo. Se não penetra nas 

entranhas da experiência, o encontro não incidirá na vida. Por isso, agradeço a você e às amigas que 

conheci na Holanda, porque tornaram carnal aos meus olhos esta passagem da Escola de 

Comunidade que acho que é preciosa para todos, porque nos dá uma sugestão para o caminho. Se o 

encontro não é totalizante, quer dizer, se não se torna a forma e a modalidade de todos os 

relacionamentos, o cristianismo não penetra nas entranhas e, então, continuaremos chorando, sendo 

determinados pelas nossas parcialidades e por aquilo que não vai bem. Jesus não nos prometeu que 

tudo iria correr segundo os nossos pensamentos. O que me impressiona mais dessa história é que 

todas as três continuam não tendo filhos e todas tiveram o rosto mudado! O rosto não muda porque 

a minha imagem de realização do desejo se concretiza, mas porque Cristo entra na nossa carne de 

um modo totalizante. 
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Isto é o Natal. Por isso Cristo veio, para entrar nas entranhas da nossa necessidade e responder a ela 

de modo surpreendente. Por isso, qualquer que seja a situação na qual nos encontramos, será um 

belo Natal para todos! 

 

AVISOS: 

 

A próxima Escola de Comunidade acontecerá quarta-feira, 22 de janeiro, às 21h00. Neste mês 

trabalharemos os pontos 7 e 8 do primeiro capítulo de Deixar marcas na história do mundo. 

 

O Livro do mês para janeiro e fevereiro [na Itália] será Le mie letture, de padre Luigi Giussani que 

contém alguns textos de suas “leituras”, feitas em várias ocasiões, sobre autores caros a ele. 

Podemos ver como para ele foi um “acontecimento” ler Leopardi, Pascoli, Rebora, Péguy, Eliot e 

muitos outros. É, portanto, uma contribuição preciosa para conhecer o surpreendente percurso de 

Dom Giussani no qual emerge toda a sua paixão pelo humano, com o qual cada um de nós, literato 

ou não, pode se comparar. O livro acabou de ser reeditado pela BURSaggi. 

 

Neste Natal, peçamos ao Senhor para podermos seguir, dizer sim à modalidade com a qual Ele vem 

ao nosso encontro. Sem o “sim’ de Nossa Senhora não estaríamos aqui. Sem o “sim” de Dom 

Giussani nenhum de nós – realmente nenhum! – estaria aqui. Sem o seu “sim” e o meu “sim”, 

agora, não haveria outros. Por isso, vivamos o Natal olhando para a potência com a qual Cristo 

entra na nossa vida – como entrou na vida de São José e dos pastores – e deste olhar nascerá a 

letícia que poderemos testemunhar aos nossos irmãos homens neste tempo em que o niilismo invade 

cada vez mais toda a cultura. 

 

Bom Natal a todos. 

 

Veni Sancte Spiritus. 
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