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Transcrição da Escola de Comunidade com Julián Carrón 

por videoconferência de Milão, 21 de outubro de 2020 

Textos de referência: J. Carrón, Vê-se só o que se admira, texto do Dia de início de ano dos adultos 

e dos estudantes universitários de Comunhão e Libertação, e J. Carrón, O brilho dos olhos. O que 

nos arranca do nada?, capítulo 5. A relação com o Pai (pp. 101-121). 

 Le stoppie aride

 Be Thou My Vision

Glória 

Carrón: Olá a todos! Vamos recomeçar nosso percurso de Escola de Comunidade por 

videoconferência. 

Para estarmos como homens diante da pressão do desafio da covid-19, nada é mais pertinente do 

que abordar o tema sobre como aumentar a familiaridade com o Pai: «Que caminho escolheu o Pai 

para nos introduzir à relação profunda e familiar com Ele? Enviou o seu Filho, tornando-o presença 

identificável por nós, a fim de que no Filho feito homem por obra do Espírito Santo pudéssemos 

“ver” a que relação de intimidade com Ele nós somos chamados e que novidade isto introduz na 

forma de olhar e de tratar todas as coisas. Como é que o homem Cristo introduziu aqueles que o 

ouviram falar e o viram agir à consciência da pertença ao Pai? Cada gesto seu, cada coisa que dizia, 

cada olhar seu era investido, plasmado pela consciência do Pai, documentava a consciência do Pai. 

“Cristo, como homem, era totalmente determinado por essa consciência, tanto é verdade que pôde 

dizer: ‘Eu e o Pai somos um’ (Jo 10,30)”» (O brilho dos olhos, p. 106). 

Mas para viver a relação com a realidade como Jesus a vive, é necessário vê-Lo acontecer. E, como 

sabemos, nem sempre se vê. Por essa razão, uma pergunta que surgiu a partir do Dia de Início de 

Ano com muita força é: «Por que eu não vejo?» 

Colocação: No Dia de Início de Ano, Mikel Azurmendi, em um trecho de sua entrevista, contando o 

que aconteceu com ele, diz: «Eu tinha isto em mãos, por que não o olhava?» (cit. em Vê-se só o 

que se admira, p. 16). Eu me perguntei: por que eu também muitas vezes não vejo o que acontece 

comigo na realidade como algo que vem de Deus, mas rapidamente considero como um “acaso”? 

Refletindo sobre os exemplos que foram dados, o cego de nascença e Azurmendi, é natural pensar 

que ambos estavam em uma posição de total abertura: o primeiro, quando recupera a visão, que 

antes não possuía, e esta é uma evidência muito grande; o segundo, quando estava no hospital com 

a certeza de que iria morrer, ouve alguém que o desperta total e improvisamente, tanto assim que 

passando a visitá-lo, encontra a resposta na própria experiência para a pergunta «É possível viver 

assim?» Então, por que não é assim para mim? Assim como Azurmendi, percebo que também sou 

carregado de preconceitos – por causa de uma permanência formal durante anos na experiência 

do Movimento – que me impedem de ter uma posição genuína diante da realidade. Ou seja, “eu 

sei” muitas coisas que não me ajudam a estar diante do que acontece com a abertura e a lealdade 

que são próprias daqueles que, ao contrário, têm “fome e sede”, daqueles que têm o desejo de 

descobrir o que está além da aparência. Então eu lhe pergunto: como podemos nos ajudar a 

arrancar de nós todas essas camadas que não ajudam nosso caminho de homens? Você falou do 

«olhar» como ponto de partida imprescindível para iniciar um caminho humano. Como é possível 

voltar a ter a simplicidade de olhar sem preconceito? Obrigado de coração pelo caminho que você 

está nos fazendo percorrer. 

Carrón: Agradeço por esta pergunta, que o próprio Azurmendi se colocou e que também me 

impressionou muito: «Por que não o olhava?» (cit. em Vê-se só o que se admira, p. 16). Muitas 

vezes, apesar de vivermos na experiência do Movimento há anos, podemos não ver – como você 

disse – porque estamos equipados para nos defender da novidade, por um hábito das coisas, como 

uma crosta – um “esquema”, diz Dom Giussani no primeiro capítulo de O senso religioso – que se 

sobrepõe ao nosso olhar. Mas o surpreendente é que, qualquer que seja essa crosta, essa pilha de 
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preconceitos, se alguém realmente se deixa tocar por aquilo que o Mistério faz acontecer diante de 

seus olhos, vê arrancar de si todas as camadas de que está cheio. 

 

Colocação: Cheguei ao Dia de Início de Ano estranhamente tranquila. Digo isso porque, sendo 

uma pessoa inquieta e cheia de perguntas, fiquei impressionada e ao mesmo tempo preocupada 

com essa postura. Quando eu chego nas coisas assim, significa que criei uma camada de gelo ao 

meu redor para não ser afetada por nada. Em suma, estava perfeitamente alinhada com a questão 

do niilismo que estamos enfrentando ultimamente. Sentei-me e apareceu na tela: «Vê-se só o que se 

admira». Primeiro golpe no gelo. A frase chegou como um raio em céu aberto e fiquei indefesa, 

sem escudos. Apesar de indefesa, minha curiosidade foi inflamada, mas também a vã esperança de 

que aquela tranquilidade plana pudesse continuar porque eu realmente não queria enfrentar o que 

poderia vir. Então, Carrón, você apareceu e disse: «Deus não pode fazer nada sem uma abertura 

nossa, sem uma disponibilidade nossa». Eu já estava pronta para fugir! Há algumas semanas 

estava vivendo assim: toda vez que um sinal aparecia diante de mim, algo pelo qual eu tinha que 

me mover e devia olhar, me refugiava em tantas coisas para fazer e em tantos discursos que 

confundiriam até mesmo o melhor dos oradores. Mas a camada de gelo ainda era grossa, então era 

possível continuar. Chegou o momento do diálogo com Azurmendi que, num determinado momento 

disse: «Esvaziar-se significa estar disposto a ouvir dizerem qualquer coisa, e a não dizer nada. 

Você está lá para receber algo. Se não se esvazia, não recebe nada. [...] Esvaziar-se significa estar 

disposto a ser amado» (apud Vê-se só o que se admira, pp. 24-25). Mais do que um golpe, isso foi 

uma chama para derreter a calota glacial. Mas mesmo a percepção de como eu estava me 

comportando ainda não tinha feito desmoronar completamente o muro. Num determinado 

momento, citando Dom Giussani, você disse: «“O Senhor também age à base de sopros. [...] 

Mesmo por meio de um sopro, [...] por um único momento, o homem percebe uma espécie de 

atração, uma sugestão, tem a intuição de algo mais bonito, mais correspondente, melhor”. [...] É 

aí, em relação a esse momento, que se trava toda a luta contra o niilismo, no estarmos disponíveis 

a identificar e seguir esse “sopro”» (apud Vê-se só o que se admira, pp. 33-34). Derretida e 

desarmada! Minha vida é constantemente salva por esse sopro, por momentos que me resgatam do 

poço que eu mesma cavei e no qual caí, para me fazer continuar caminhando. A esse respeito, 

gostaria de perguntar uma coisa: por que, apesar desses momentos que nos salvam do nada, 

insistimos em não olhá-los ou damos crédito a eles apenas o tempo suficiente para nos 

recuperarmos? Não me escandaliza tanto o esquecimento ou o fato de sermos continuamente 

tomados, quanto a teimosia com que continuamos fugindo, apesar de na vida sempre 

experimentarmos o calor do grande abraço que salva e liberta, todo santo dia. Obrigado por nunca 

se cansar de repetir e nos trazer de volta. 

Carrón: Como vocês veem, pode-se chegar no Dia de Início de Ano como você disse: com uma 

«camada de gelo» em volta de si, indisponíveis a nos deixarmos afetar. Mas o que aconteceu? 

Como ouvimos, durante todo o Dia de Início de Ano, o Mistério não deixou de tomar iniciativa para 

com você. Primeiro, o título – «Vê-se só o que se admira» –, que não a deixou indiferente (o 

«primeiro golpe no gelo»). Em segundo lugar, «Deus não pode fazer nada sem uma abertura nossa, 

sem uma disponibilidade nossa». Em terceiro lugar, esvaziar-se, o que significa “estar disposto a ser 

amado”. Finalmente, “o Senhor também age à base de sopros”. Todas as camadas de gelo não 

resistiram à constante iniciativa do Mistério para com você, até te tornar «derretida e desarmada». 

Então, não devemos nos preocupar. Simplesmente temos que, quando acontece – porque no fundo é 

sempre uma graça, é sempre uma iniciativa d’Ele –, nos deixar derreter, permitir sermos 

desarmados. Porque o que nossa amiga viveu, como “belissimamente” nos contou, foi o diálogo do 

Mistério com ela durante o Dia de Início de Ano. Do mesmo modo, o Mistério continua interagindo 

com cada um de nós. Mas por que – ela perguntou no final – insistimos em não olhar para aqueles 

momentos que nos arrancam do nada, e não lhes damos um crédito permanente? Porque somos 

livres. Ele, na verdade, não quer se impor a nós, não quer pisotear nossa liberdade e, portanto, corre 

o risco, espera, dando-nos tempo, para que aos poucos possamos nos render – livremente – à 

evidência que nos toma cada vez mais. A questão, como vemos, é que, toda vez que 

experimentamos algo como o que nossa amiga descreveu, não acaba aí. Então, como isso continua 

na vida cotidiana? 
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Colocação: No Dia de Início de Ano, desde o início tive uma reação negativa em relação ao título: 

«Vê-se só o que se admira». Ele me “incomodava”, porque nas coisas que vejo em minha volta 

neste período me parece que há pouco para se admirar: a nova fase da pandemia me parece pior 

do que a anterior. Primeiro, o lockdown foi pesado, porém tudo me parecia mais “distante”, mas 

agora, por exemplo, estão começando a adoecer pessoas próximas a mim, do meu bairro, embora 

não gravemente. Além disso, há os filhos que vão para a escola, o ensino à distância (fazem uma 

semana presencial e outra em casa, on-line, é muito difícil). Cada um tem sua dificuldade, e como 

mãe, sinto que devo arcar com todas. A lista seria longa. Como faço para me levantar de manhã e 

encorajar meus filhos a olharem para o dia de modo positivo quando eu mesma não acredito 

completamente nisso? Na semana passada encontrei dois amigos queridos vindos do exterior; 

encontramo-nos para um café da manhã e contamos como a vida está indo. Eu falei das coisas que 

acontecem comigo e, contando sobre o Dia de Início de Ano, disse: «Não vejo nada para admirar 

neste momento, só dificuldades», e perguntei: «O que devo fazer para me admirar?» Um dos meus 

amigos disse: «A pergunta não é “O que devo fazer?”, mas “O que você admira?”» E continuou: 

«Nas coisas que você nos contou há pelo menos quatro fatos em que se vê que você os “admirou”; 

pense e me diga quais são!» Então comecei a pensar no que tinha acabado de dizer. A primeira 

coisa que contei naquela manhã foi que meu marido, para ajudar uma filha que tinha dificuldade 

em acompanhar as aulas on-line em casa, levou-a para o escritório, para que acompanhasse a aula 

de lá; depois almoçaram fora e ela voltou para casa muito feliz. O segundo fato é o seguinte: dou 

aulas na universidade, os alunos que vêm para as aulas presenciais são pouquíssimos, a maioria 

assiste de casa ou em algum outro lugar, mas os rostos dos poucos que estão na sala de aula 

ficaram impressos em mim, então enquanto dava aula pensava em Azurmendi que, no fundo, é leal 

com o que a realidade coloca diante dele, e adere. Meu amigo me disse: «Faltam dois!» Esses 

amigos foram a minha «tribo» especial (para usar a expressão de Azurmendi): eles me mostraram 

algo que eu não era capaz de ver, me fizeram saborear mais a realidade. É isso: precisamos nos 

ajudar mutuamente a olhar. Para mim este é o valor da nossa amizade, e sou grata ao Senhor que 

me introduz ao relacionamento com Ele através deles (como o próprio Pai enviou o Filho para 

chegar a Ele). É a mesma coisa que vejo no método e no trabalho que estamos fazendo na Diaconia 

dos universitários (CLU), onde você nos ajuda a ver o “algo a mais” nos fatos que são contados. 

Então, o desafio é justamente aprender a ver, aprender juntos a partir das fendas que se abrem na 

realidade, aprender a viver intensamente o real sem ficar na aparência das coisas. Azurmendi, num 

determinado momento da entrevista, diz: «Há uma só explicação deste fato [das vidas das pessoas 

que ele descreve]. [...] A verdade produz vida. Esse estilo de vida é produzido por algo: dizem que 

é Jesus Cristo. Se eu preciso dessa vida, se é objeto de admiração para mim, tenho de olhar com 

admiração para o motor que move essa vida» (apud Vê-se só o que se admira, p. 29). Bem, é isto o 

que eu quero para mim: olhar para o motor que move a vida. Lembrei-me daquele café da manhã 

todos os dias que se seguiram, tentando reconhecer, durante o dia, o ouro na lama. Quase por 

acaso, na missa do dia do meu aniversário, na homilia, o padre que a celebrou me lembrou que 

minha vida existe e é dada para um bem, e que a realidade é um bem. 

Carrón: Obrigado. Estão vendo? Esta é a documentação do que lemos em Deixar marcas na 

história do mundo: «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» (Deixar marcas na história do 

mundo, São Paulo: Cia. Ilimitada, 2019, p. 30). Como você disse, quando percebemos o que temos 

diante dos nossos olhos começamos a desfrutar mais da realidade, como aconteceu com você 

quando seus amigos abriram seu olhar para o que você mesma lhes havia contado, mas que – como 

tantas vezes nos acontece – você não tinha percebido. Este é o valor da nossa amizade: nos ajudar a 

olhar. Não se trata de nos autoconvencermos mutuamente de algo que não existe, mas de nos 

introduzir à realidade sem permanecer, como você disse, na aparência. E só se fizer isso primeiro, 

depois você pode ajudar seus filhos, seus alunos e aqueles com quem o Mistério coloca você em 

relação durante do dia. 

Mas às vezes esses sinais nos parecem muito pequenos em comparação com o drama que estamos 

vivendo (o coronavírus, o trabalho e a crise econômica, a situação mundial). Não é muito pouco 
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escutar um programa de rádio ou ver sinais como os que nossa amiga nos contou para enfrentar esse 

desafio? Que valor têm esses detalhes diante de dramas enormes? Parecem pouca coisa. Por 

exemplo, que valor teríamos dado à cura do cego de nascença se tivéssemos vivido no contexto do 

Império Romano? Parece nada. É como se muitas vezes enfrentássemos os desafios sem que esses 

sinais fossem capazes de nos afetar ou oferecer uma resposta para a situação dramática que estamos 

enfrentando. Como me escreve uma amiga: «Depois de um dia de trabalho bastante cansativo, levei 

meus filhos ao parque e encontrei outras mães do Movimento que tiveram a mesma ideia. Chegou 

também uma moça que eu nunca tinha visto e uma das minhas amigas me disse: “Eu a conheci aqui 

no parque há alguns meses. Ela sempre vinha com seus filhos, nos conhecemos por acaso. Depois 

de algumas semanas de encontros fortuitos trocamos o número de telefone e ela começou a me 

perguntar por que eu conhecia tantas mães e crianças. Ela me fez muitas perguntas sobre a creche e 

sobre o fato de pertencermos ao Movimento CL e, a partir daí, ficou muito interessada também 

porque, por frequentar a paróquia, queria conhecer pessoas que tivessem fé e que queriam educar os 

filhos de uma certa forma”. Então, me aproximei e me apresentei. Ela é uma pessoa fantástica! No 

meio de muitas conversas surgiu o tema da educação, do seu desejo de matricular os filhos na 

mesma escola dos nossos filhos, disposta até a fazer sacrifícios econômicos porque, segundo ela e 

seu marido, é uma coisa muito importante. Fiquei muito impressionada, nos despedimos e trocamos 

o número de telefone com o desejo de nos vermos novamente. Também havia outras mães amigas 

naquele dia no parque e fui cumprimentá-las antes de voltar para casa. Estavam todas paralisadas e 

sentindo-se desconfortáveis porque um pai tinha falado sobre a covid-19 e as consequências 

catastróficas que nos esperam nos próximos meses. Eu, ao contrário, estava muito contente porque 

percebi que aquela moça que conheci tinha aberto meus olhos: o incrível era que, nela, o medo não 

vencia. Ela partiu do fato de ter vislumbrado um modo diferente de algumas mães estarem no 

parque e, mesmo à custa de sacrifícios econômicos, decide transferir os filhos para uma escola 

particular neste momento histórico em que a covid-19 poderia até obrigar a outro lockdown e a crise 

econômica quebra as pernas. Mas o que ela percebeu? No Dia de Início de Ano você disse: “Onde é 

que [...] cada um de nós pode achar algum indício que permita reconhecer a vitória do ser sobre o 

nada? [...] Essa escolha do cego de nascença não é ideológica, não é uma tomada de partido, pois é 

o reconhecimento da evidência de enxergar o que o leva a reconhecê-Lo. [...] Quando estamos 

diante de algo que é capaz de mudar a vida (como mudou a do cego de nascença), não há 

comparação possível” (pp. 8-9). Para mim, o encontro com aquela moça foi a graça desta evidência: 

quando estamos diante de algo que pode mudar a vida não há comparação possível, esse 

reconhecimento vence tudo». 

Será que, nesta situação dramática, estamos dando um valor excessivo, estamos supervalorizando 

esses pequenos sinais (o cego de nascença, um programa de rádio, um amigo que me ajuda a ver, 

uma jovem mãe encontrada no parque)? Não, porque todos esses fatos, embora pequenos, são um 

sinal da Presença de que Azurmendi falava. Ou seja, há apenas uma explicação para o 

acontecimento desses fatos, e é Cristo. Isto, sim, pode desafiar qualquer situação, mesmo a que 

estamos enfrentando hoje em todo o mundo. Por isso entendo bem que a amiga que falou agora 

esteja grata porque o Mistério a introduz na relação com Ele através de amigos, como os dois que 

chegaram do exterior. Através desses pequenos fatos entramos em relação com Ele. De fato, é 

necessário que o Verbo se tenha feito carne e habite entre nós para que eventos assim aconteçam, 

como o encontro com aquela mãe no parque. E isso não é apenas algo ocasional, que acontece por 

acaso, porque dentro dessa modalidade há algo que precisa ser compreendido, que precisamos 

perceber. 

 

Colocação: Treze anos atrás, conheci um militar através do meu trabalho e continuamos uma 

relação quase “solitária”. Eu ia visitá-lo em sua cidade, convidava-o para as Escolas de 

Comunidade com você, para o Meeting, etc. Ele também foi fiel a essa relação, mas é como se isso 

nunca tivesse dado espaço, aparentemente, para uma estabilidade e uma fecundidade que se 

tornasse ponto de encontro também para outras pessoas. Então, anos atrás, uma família se mudou 

para a cidade dele a trabalho: marido e mulher tinham encontrado o Movimento quando jovens, 

mas ficaram afastados durante muito tempo. Após alguns anos, o marido se reaproximou do 

Movimento e, pouco tempo depois, a mulher também. Assim, meu amigo militar e essa família se 
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conheceram e isso se tornou, lenta mas inexoravelmente, um ponto de encontro para a cidade, com 

o início de uma Escola de Comunidade que terminava sempre com um convite para jantar para 

todos os que quisessem (se o vírus permite), para as pessoas da cidade, incluindo o prefeito; um 

jantar a partir do programa sobre o trabalho apresentado no Meeting, a proposta do centro de 

reforço escolar Portofranco para os jovens da cidade, envolvendo professores e um clube social 

que cede gratuitamente as instalações, o Banco de Alimentos. Diante disso, percebi que admirava o 

que via acontecer. Primeiro vi e, depois, percebi por que eu me admirava, o que me fez decidir 

seguir essa iniciativa. Depois de mais de quarenta anos de Movimento, ficou claro o que o Dia de 

Início de Ano tornou-me consciente que é um método, ou seja, a descrição que Azurmendi fez do 

seu encontro: não é apenas a modalidade inicial da qual todo o resto deriva, incluindo atividades e 

obras, mas o método de Deus, porque sem esse contínuo assombro e admiração não vejo o que 

Cristo faz acontecer diante de mim, ou melhor, não vejo o Seu acontecer. Portanto, não há 

consequências operacionais funcionais ou indicações específicas posteriores, mas da possibilidade 

mesma de ver, como aconteceu com eles, nasce a obra, entre outras coisas com uma criatividade de 

modo algum óbvia. 

Carrón: Durante anos você se encontrou com aquele amigo e parecia inútil, porque nenhum fruto 

surgia além de uma boa relação entre vocês. Então, de repente, com a chegada desse casal, a 

amizade começou a florescer, chegando a resultar em obras. Aqui o processo de que falamos no Dia 

de Início de Ano acontece novamente: primeiro a pessoa vê por que se admira e, depois, segue o 

que admira. Esse é o método, que não diz respeito apenas ao início, como aconteceu de diversas 

maneiras com os que falaram esta noite. Cristo continua presente na história tomando a iniciativa, e 

documenta na nossa vida o método mediante o qual se torna presente – e assim, pouco a pouco, Sua 

relação conosco se torna familiar – para nos levar ao Pai, como fez com os discípulos. Só na 

convivência com Ele – que nós vivemos assim como viviam os discípulos –, pouco a pouco, na 

relação com o Mistério, floresce uma humanidade nova, floresce até chegar às obras. Não é 

simplesmente algo que permanece entre aqueles amigos: eles começam a propor a Escola da 

Comunidade aos outros, criam a Portofranco, envolvem outras pessoas, etc. Começa a acontecer 

uma novidade que afeta toda a cidade: do ver e se admirar, se começa a seguir e chega até a obra. 

 

Mas muitos se perguntam: «E agora que estamos diante das novas restrições impostas pela 

pandemia, como podemos seguir em frente?» Nesta situação também, seguindo o método de Deus, 

um método que pode encarnar nas mais variadas formas. 

 

Colocação: O meu confinamento, assim como o de todos, não foi fácil. Ainda mais que vinha de 

uma situação bastante complicada. Um dia, ao telefone com uma amiga querida, lhe contei sobre 

as dificuldades do período e ela me convidou para a Escola de Comunidade via Zoom sem me 

explicar do que se tratava. Aceitei, mas me conectei com a câmera e o microfone desligados porque 

sou tímida e tenho vergonha. Ouvi falarem do brilho dos olhos, do niilismo, do nada... Não 

entendia muito. Algo, no entanto, me deixava curiosa, tanto que, assim que o encontro acabou, 

comecei a esperar pelo próximo. Quanto mais participava, mais me sentia parte de algo, de um 

grupo. Nos grupos, a última pessoa que chega é sempre a que tem mais dificuldade, mas eu, desde 

a primeira conexão, me senti acolhida, apesar de não conhecer ninguém. Um dia, assisti um 

encontro com Carrón sobre a esperança [«De onde nasce a esperança?», Meeting de Rímini, 

Edição Especial, 20 de agosto de 2020] que abriu meu coração. Como é bom ouvir sobre 

esperança, porque sem a esperança e sem a fé, em que podemos nos agarrar? Sinto-me 

privilegiada, apesar de tudo o que aconteceu na minha vida. Sinto-me amada, como se alguém 

colocasse a mão na minha cabeça para me proteger. Isso aconteceu depois que participei do 

encontro via Zoom. Finalmente, vi o vídeo de Azurmendi. Uau! Que cara fantástico! Vi-me um 

pouco nele. Ele encontrou o Movimento ouvindo rádio e eu através do Zoom. Mas aconteceu a 

mesma coisa conosco: fomos privilegiados. Eu me sinto mais serena depois de ouvir vocês, e 

muitas coisas na minha vida estão mudando, até a relação com meus filhos. Às vezes não me 

reconheço! Eu não era assim. Sempre fui a louca, a imprudente. Agora não. Talvez antes eu usasse 

uma máscara, mas agora sou a verdadeira eu. ©
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Carrón: Obrigado. Você encontrou o Movimento há pouco tempo e – como vocês viram – via 

Zoom. 

Colocação: Sim. 

Carrón: Isso é uma ajuda para todos nós, porque não há nada previsível em relação à forma com 

que o Mistério pode chegar até nós. Portanto, a única questão é que estejamos disponíveis, assim 

como você nos testemunhou: mesmo que no início conhecesse apenas a sua amiga, logo se agarrou 

àquele lugar do qual, depois, emergiu com mais força a fé e a esperança de que precisa para viver e 

enfrentar sua vida, que não é fácil. A questão é se estamos realmente disponíveis a nos deixar 

surpreender pelo Mistério, porque não sabemos com antecedência o “como”. O Evangelho 

documenta isso de muitas maneiras: Jesus podia ser encontrado por alguém que estava numa árvore, 

perto do poço, por alguém que estava na rua ou no templo, na sinagoga, ou em um banquete de 

casamento. Qualquer meio, ou lugar, ou situação podem ser usados por Deus para falar conosco, 

para bater à nossa porta. Esperemos que, como ela, também possamos estar disponíveis para nos 

tornarmos cada vez mais filhos. 

 

Colocação: Gostaria de pedir uma ajuda justamente sobre o conceito de filiação. Como sentir-se 

filhos ajuda concretamente a permanecer na consciência cristã? Na minha vida, a consciência de 

que Deus é Pai me parece algo que realmente não influi nos meus dias e na minha maneira de 

olhar para a realidade. Por isso gostaria de entender mais o que significa se sentir filho. 

Carrón: Esta noite já ouvimos algo sobre isso, já ouvimos sobre como entrar na realidade com essa 

consciência começa a mudá-la. Ouvimos como os outros descobriram o que significa ser filhos. 

 

Colocação: Oi, vou ler o que escrevi para você depois da Equipe do CLU de setembro: «“Não 

estava ardendo o nosso coração, quando ele nos falava pelo caminho e nos abria as Escrituras?”. 

Queria compartilhar com você, cheia de gratidão, o impacto do encontro do sábado com o CLU. 

Faço uma pequena premissa: nos anos de universidade, diante de uma série de dificuldades 

minhas, meu pai me disse, um pouco distraído: “Podemos apoiar toda nossa vida em Cristo, 

porque Cristo é real”. Há alguns dias, diante das dificuldades habituais de relacionamento, vividas 

mil vezes, de repente me lembrei daquela frase. E entendi que não estava desafiando Cristo nesse 

nível. É fácil falar sobre entrar na realidade, viver intensamente o real, falar da carnalidade de 

Cristo ou do amor de Cristo por mim, mas sem viver tudo isso: achar que está vivendo, mas sem 

vivê-lo. Deixá-lo entrar de verdade – não no sentido moralista de dizer “Jesus” antes da ação, mas 

verificar na realidade se Ele (feito carne!) vence! – é o desafio que quero assumir. Quando percebi 

o que estava perdendo pelo caminho, aconteceu o que foi dito hoje na Assembleia: comecei a 

seguir novamente, voltei ao lugar onde a vida é mais vida (retomei o trabalho sobre O brilho dos 

olhos). Quando me conectei para o encontro da Equipe, que respiro, que carne, que vida! Como 

você disse, a vitória ainda não aconteceu em mim, mas a vejo no outro: em homens vivos para os 

quais eu olho inteiramente tomada e espantada pela intensidade de vida que perdi pelo caminho e 

que eles me testemunham. Diante d’Ele que acontece, o coração se enche de uma plenitude 

inimaginável, impensável, e todas as dúvidas, os limites, são totalmente zerados, no sentido de que 

torna evidente que nada, nem mesmo o meu mal, é uma objeção a essa relação de amor dentro da 

qual a vida assume uma intensidade não imaginada e inimaginável. A relação com Cristo, Deus 

que se faz carne, acontece em uma história concreta feita de rostos e de história. Estou cheia de 

comoção, e percebo que essa comoção – que não é sentimental, mas profundamente real – é como 

uma flor maravilhosa e muito frágil que já corre o risco, agora, neste instante enquanto escrevo 

para você, de ser quebrada pelo vento do esquecimento. Mas não tenho medo, sei que Ele me 

agarraria de novo, como sempre faz. Porém, quero olhar o máximo possível para o que aconteceu 

e pedir ao Senhor que faz tudo, que sustente essa disponibilidade que se abriu hoje como resposta 

grata do meu coração a Ele que me agarrou inteira. É uma vida inimaginável». 

Carrón: Estão vendo? A filiação, antes de ser um conceito a ser entendido, é uma experiência que a 

pessoa deve reconhecer porque explode dentro dela. Ela, participando do gesto do CLU, viu 

explodir dentro de si um respiro, uma vida, uma plenitude – “a vida assume uma intensidade não 

imaginada e inimaginável” –, e por isso ficou cheia de comoção. Essa é a filiação que se torna 

experiência em nós. Mas qual é a origem dessa experiência? Como é possível participar dessa 

©
 2

02
0 

Fr
at

er
ni

tà
 d

i C
om

un
io

ne
 e

 L
ib

er
az

io
ne



7 

filiação? Como ela fez: a origem dessa vida, dessa filiação, é seguir. Em certo momento, ela disse: 

«Comecei a seguir novamente, voltei ao lugar onde a vida é mais vida». É simples. Isso se aplica a 

cada um de nós. Como nossa nova amiga disse antes: ela continuou a se conectar via Zoom; assim 

que acabou o primeiro encontro, já esperava pelo seguinte. É como se ela se percebesse filha 

daquele lugar porque a gera, assim como você pode fazer ou eu posso fazer, tal e qual. Por quê? 

Pela conveniência humana da filiação. Quem a descobriu como conveniente para si? 

 

Colocação: Há quinze anos, minha mãe morreu, com apenas 53 anos, depois de uma longa doença. 

Foi um momento muito doloroso, minha vida virou de cabeça para baixo, todos os meus projetos e 

desejos desapareceram no nada, me vi sem mãe, com uma casa para gerenciar e um pai para 

cuidar. Tive muitos amigos que me fizeram companhia, mas nenhum deles conseguia preencher o 

meu vazio. Sempre acreditei e sempre fui praticante, mas diante de tudo o que estava acontecendo 

comigo tinha dificuldade em aceitar, tentava encontrar a solução e a resposta para tudo. Qual foi o 

resultado? Sentia-me insatisfeita, cansada e desconfiada. Eu me perguntava constantemente: o que 

Cristo quer de mim? Cinco anos atrás decidi mudar de emprego, e foi aí que conheci o Movimento 

Comunhão e Libertação. Movida pela curiosidade, comecei a participar dos gestos e dos encontros 

que o Movimento me propunha. Gostava de olhar para algumas pessoas com olhos tão brilhantes 

que eu não conseguia esquecer, de fato, era através daqueles olhos que nos dias que se seguiam eu 

encontrava a força e a coragem para enfrentar as diversas dificuldades. Comecei a fazer 

experiência de como Cristo estava me tomando, da Sua carnalidade, através de uma companhia 

que não fui eu que escolhi. Embora esteja no Movimento há mais de quatro anos, só agora decidi 

me inscrever na Fraternidade. Não gosto de fazer as coisas mecanicamente; várias vezes quis me 

inscrever, mas tinha um pouco de medo, queria que o meu “sim” fosse maduro, livre. Nada 

acontece por acaso. De fato, foi durante o lockdown que fiz a verificação de quanto essa 

companhia é importante para a minha vida. Mesmo distante fisicamente, simplesmente fazendo 

memória daquilo que encontrei, dos rostos e das conversas, no final dos dias me sentia feliz. Só 

através de uma companhia que nos remete a Cristo é possível viver assim. Certamente minhas 

quedas serão muitas, mas tenho certeza de que só poderei me levantar permanecendo agarrada a 

este lugar e a esta companhia onde Cristo se faz presente para mim. 

Carrón: É fácil. Aconteça o que acontecer, só podemos enfrentar ficando agarrados a este lugar. O 

fato de você ter dado a si mesma um tempo para uma verificação antes de se inscrever na 

Fraternidade, como você disse, mostra a seriedade com que percorreu esse caminho até aderir 

totalmente consciente e livre, justamente porque você experimentou que participando de um lugar 

assim a vida adquire um gosto que você não encontrava antes, tanto é verdade que estava 

insatisfeita, cansada e desconfiada. Ter encontrado olhos brilhantes lhe dá uma energia que antes 

não encontrava. Esta é a modalidade, que você reconheceu, através da qual Cristo a tomou e a toma 

agora. Ser filhos é uma decisão que devemos tomar. 

 

Colocação: Para mim, sempre foi um drama viver o tempo, observar seu fluxo com a impressão de 

ser espectadora enquanto ele passa, vazio e sem significado. E justamente porque procuro com 

todas as forças um significado, tento preencher o tempo com coisas. Este verão foi assim: segui 

minhas paixões e desejos, fiz muitas coisas bonitas que certamente me enriqueceram. Porém, houve 

um fato que me atormentou o verão todo: uma pessoa da casa dos Memores Domini onde moro foi 

operada. Nada grave, mas foi um fato que questionou a todas. Até o pouco que me foi pedido, vivi 

com dificuldade, como um peso. Por quê? Porque era verão, eu tinha um monte de projetos dos 

quais eu esperava muito. Percebi que, na verdade, o medo que tive e tenho é de não ter vida. 

Parece-me muito “arriscado” viver suspensa ao instante, esperando receber a vida do Único que, 

de fato, me surpreendendo, pode dá-la a mim. “Dar-me a vida” realizando meus projetos muitas 

vezes parece mais seguro, mais sólido. Experimentei o que é viver apoiada na Presença que me 

torna livre e faz meu coração arder de desejo onde quer que eu esteja. Meu coração sabe quando 

está sendo “autossuficiente” e sapateia, grita com um grito irreprimível. Uma coisa que está me 

ajudando a me entender, e ao mesmo tempo está me provocando como nunca, é o ponto sobre a 

conversão de O brilho dos olhos: «Não expressão de si, mas conversão de si» (p. 93). Eu, de boa fé, 

sempre pensei que a frase «A glória de Deus é o homem vivente» significasse justamente que a 
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glória de Deus é a expressão de mim, o meu tornar-me cada vez mais eu mesma, com todos os meus 

interesses e paixões. Mas se é assim, por que toda essa tristeza quando fugi do vínculo com as 

companheiras com quem moro? Percebi que se não sou séria com a fé, ou seja, com aquela 

Presença que tem a ver com a minha vida, e com os rostos que todos os dias A tornam viva e 

“incômoda” para mim, não tenho nada a dizer, não tenho consistência, nada do que faço tem 

consistência. Que emoção incrível estar diante dessa evidência! Porque minha liberdade é 

solicitada de maneira cada vez mais dramática, no entanto com muita frequência meu problema é 

sentir-me viva me autoafirmando de alguma maneira, em vez de optar por Ele que me torna 

realmente viva. Muitas vezes fazer essa opção coincide com aderir ao que existe e quando, por 

graça, acontece, então realmente me sinto livre e feliz, muito mais do que antes, porque espero 

cheia de certeza em um Outro, não em mim, de quem não posso esperar nada muito novo. Que 

gratidão por ter encontrado o Movimento, porque para mim, assim como sou e neste presente, há 

um caminho! E que gratidão por ter o desejo cada vez maior de percorrer esse caminho sem me 

medir, apenas feliz por ele existir, porque me vejo mudar e acredito que para mim o melhor ainda 

está por vir. Com o coração cheio de gratidão por sua amizade, obrigada. 

Carrón: «Parece-me muito “arriscado” viver suspensa ao instante, esperando receber a vida do 

Único que, de fato, me surpreendendo, pode dá-la a mim». Por isso muitas vezes buscamos nossa 

satisfação em algo mais seguro, ao alcance da mão, ou seja, na expressão de nós mesmos. Como é 

diferente quando, sem negar nada, fazemos experiência da Presença que nos preenche cem vezes 

mais: “Que emoção incrível estar diante dessa evidência!» Isso fez você perceber o quanto ser filha 

implica sua liberdade: “Minha liberdade é solicitada”. Porque só assim Deus pode entrar na sua 

vida. Deus não quer se impor apesar de nós mesmos, Ele quer entrar em nossas vidas na ponta dos 

pés. E é tão decisivo para você deixá-Lo entrar porque você percebeu que optar por Aquele que a 

torna viva é o caminho que você quer percorrer. Giussani disse, no trecho que lemos no Dia de 

Início de Ano: «Eu não consigo achar outro indício de esperança que não seja a multiplicação 

dessas pessoas que sejam presenças. A multiplicação dessas pessoas; e uma inevitável simpatia [...] 

entre essas pessoas» (apud Vê-se só o que se admira, p. 34). Mas para nós, muitas vezes, de novo, 

isso parece muito pouco, mas é sempre o método de Deus, que nos desafia para nos acompanhar, 

como vimos também neste verão. 

 

Colocação: Quero contar a experiência que estou fazendo lendo o livro O Abraço. Desde que eu 

era jovem, sempre “devorei” os livros. Pela primeira vez, lendo este livro, só consigo “olhar” para 

algumas linhas de cada vez, porque coloca diante de mim com imponência toda a grandeza e a 

beleza que encontrei trinta e seis anos atrás e que tenho diante de mim agora. Preciso de tempo 

para olhar, para saborear, para conhecer de novo essa “estranha companhia” que pensei que 

conhecia. O que me “pega”, também na leitura, é como o Mistério está me devolvendo agora o que 

aconteceu comigo, fazendo explodir no meu coração um desejo inesperado de conhecer e também 

de comunicar (só agora intuo como essas duas “coisas” estão unidas!) o que aconteceu comigo e a 

que eu dei minha vida. Dou apenas um exemplo, sobre a caritativa. Há algum tempo tive vontade 

de retomá-la. Lendo a parte sobre Bocatas (a caritativa dos amigos espanhóis de que Azurmendi 

fala), nasceu dentro de mim um desejo que me moveu e comoveu, levando-me a propor a alguns 

vizinhos – justamente durante a emergência sanitária que persiste – ajudar os inúmeros idosos que 

vivem no meu grande condomínio. Não sei se e como isso será viável, mas senti que esse desejo é 

irrefreável porque realmente transferiu o olhar de mim (como estar diante da incerteza do 

trabalho, da saúde claudicante, de tudo o que não sou capaz de controlar) para a minha 

necessidade de comunicar a todos a beleza que encontrei (como Xiao Ping nos testemunhou em 

Passos), e que este livro está me fazendo “admirar” em detalhes e particulares inesperados, 

fazendo eu me apropriar novamente dela de um modo completamente novo e “contemporâneo”. 

Tudo isso começou durante o Meeting, depois do testemunho via vídeo de Mikel, então imagine a 

surpresa quando foi proposto novamente no Dia de Início de Ano: você me ajudou a entender um 

pouco mais a origem, o método e o caminho que essa “admiração” está me impondo (assim como 

para o cego de nascença) e também como acontece em mim a luta contra o niilismo, que está 

sempre à espreita e que pode me impedir de ver. Obrigado, Julián, por não se cansar de me ajudar 

no meu “sim” a Cristo, preocupando-se com o meu destino! 
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Carrón: Essa é a graça que o Mistério nos dá dando-nos amigos como Mikel, que todos temos 

diante dos olhos, assim como outros tiveram o cego de nascença. Temos entre nós muitas dessas 

pessoas que são presenças. Isto – a multiplicação dessas presenças – é, diz Giussani, a esperança, 

porque este sempre foi o método de Deus. 

Gostaria de terminar nossa Escola de Comunidade relendo algumas passagens do Evangelho de 

João, nas quais vemos que as obras que Cristo realiza – esta noite ouvimos a história de muitas 

delas – não são apenas historietas para pessoas mais ou menos ingênuas ou “devotas”, mas são o 

testemunho da presença do Mistério, do Pai. Jesus diz: «Se eu dou testemunho de mim mesmo, o 

meu testemunho não é verdadeiro. Um outro é quem dá testemunho de mim, e eu sei que o 

testemunho que ele dá de mim é verdadeiro». E qual é o testemunho que Deus, o Pai, dá em Jesus? 

«As obras que o Pai me deu para levá-las a termo, essas mesmas obras que eu faço, dão testemunho 

em meu favor, de que o Pai me enviou» (Jo 5,31-32.36). Esses fatos, embora pequenos (por 

exemplo: para aqueles que conviviam com Jesus, o cego de nascença; para nós, os fatos contados 

nesta noite), são a documentação do testemunho que o Pai dá através da obra de Jesus entre nós, por 

obra do Espírito Santo. «As obras que o Pai me deu para levá-las a termo, essas mesmas obras que 

eu faço, dão testemunho em meu favor, de que o Pai me enviou». É isso que aumenta em nós a 

confiança necessária para enfrentar a situação preocupante que estamos vivendo. Não estamos 

apenas diante de algumas historietas, estamos diante de uma Presença que é documentada através 

de fatos que podemos tocar com a mão. São fatos que nos tornam cada vez mais conscientes de que 

é Cristo que, neles, testemunha a presença do Pai e, assim, O torna familiar a nós. «O homem Jesus 

de Nazaré», diz Dom Giussani numa frase que sempre me impressionou, «tomado pelo mistério do 

Verbo e por isso assumido na própria natureza de Deus (mas sua aparência era absolutamente igual 

à de todos os homens) –, este homem não era visto fazendo um só gesto sem que a forma desse 

gesto demonstrasse a consciência do Pai» (apud O brilho dos olhos, p. 111). 

Muitas das coisas que ouvimos esta noite nos vários testemunhos, documentam que não teriam 

acontecido, e não teríamos podido identificar, se não fosse porque, justamente na forma em que 

aconteceram, demonstram a consciência do Pai, ainda que inicial, naqueles que a viveram. 

Insistindo sobre o que caracterizava a autoconsciência do homem Jesus, Giussani nos introduz, 

desse modo, no mistério desses sinais. Jesus tinha consciência de que todo o seu valor dependia da 

relação que vivia com o Pai, e que fora dessa relação nada duraria nem teria consistência. Acho que 

não temos nada mais interessante para ouvir do que o que ouvimos esta noite, justamente por causa 

momento que estamos vivendo. 

 

AVISOS: 

 

Escola de Comunidade. A próxima Escola de Comunidade [com Carrón] acontecerá na quarta-

feira, 18 de novembro, às 21h, por videoconferência. Trabalharemos ainda sobre o Dia de Início de 

Ano e sobre o capítulo 6 do livro O brilho dos olhos. Este 6º capítulo é particularmente decisivo 

para nós porque somos convidados, como já começamos a ver esta noite, a tomar consciência do 

carisma que encontramos e de quanto é decisivo para que a experiência de ser “filhos no Filho” 

possa se tornar experiência cotidiana, carnal e histórica para cada um de nós. No Dia de Início de 

Ano, citando Dom Giussani, dissemos: “O modo extremo com que podemos ser marcados pelo 

permanecer de Cristo na história é aquele segundo o qual o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, nos 

faz encontrar alguém que, ao ser seguido, torna a fé mais clara, e a afeição à fé mais facilmente 

intensa, e a vontade de difundir o Reino de Cristo [para comunicá-lo] mais consciente e mais 

facilmente criativa. Isto se chama carisma: é o acontecimento do carisma” (Vê-se apenas o que se 

admira, p. 37). Sem ele nenhum de nós estaria aqui esta noite. 

Mas como o acontecimento do carisma se documenta hoje, para cada um de nós, na situação 

particular em que temos que viver? Temos este mês para identificar quando isso acontece. 

 

Pandemia e vida das comunidades. Estamos todos vendo o desenvolvimento do contágio na 

Europa e no mundo, e temos que nos adequar às regras que estão gradualmente voltando a 

determinar nossa vida cotidiana. Por isso – como sempre dissemos nos últimos meses –, convido 

todos, antes de mais nada, a observar escrupulosamente as regras determinadas pelas autoridades, 
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sem exceção, com uma atitude de grande prudência e atenção. Muitas vezes, a tentação de pensar 

que estamos acima dessas regras ou de nos movermos de modo superficial esconde um juízo não 

expresso: “Se algumas modalidades deixarem de existir, então não é mais possível fazer plenamente 

a experiência do Movimento ou, no máximo, vivemos, mas um pouco menos”. Porém, como 

ouvimos esta noite, a vida não desaparece, pelo contrário, o Mistério pode nos surpreender doando-

a a nós de um modo absolutamente imprevisível. Por isso, não coloquemos nenhuma medida à Sua 

criatividade para nos alcançar, como vemos o tempo todo.  

Como dissemos no Dia de Início da Ano, devemos nos desafiar e nos ajudar nisso. O respeito às 

regras não pode ser uma objeção para uma vida que vive, mas uma grande possibilidade para 

expressar de novas maneiras a criatividade e a originalidade que brotam da experiência que 

vivemos. E, com relação aos nossos gestos, dissemos: se um gesto é algo que tem a capacidade de 

me tocar, de me mudar, o que pode permitir que essa mudança aconteça? O que pode mover o 

íntimo do nosso eu? Só a presença física, por si só, é capaz de fazê-lo? Deixo a vocês essas 

perguntas para que cada um possa colocar à prova o método da experiência, para responder de 

modo verdadeiramente humano. Porque o Mistério constantemente rompe todas as nossas medidas. 

 

O Movimento propõe a todos apoiar dois gestos nos próximos meses. 

Em primeiro lugar, o Dia Nacional da Coleta de Alimentos, que será realizado no sábado, 28 de 

novembro (na Itália). 

[No Brasil, o Dia Nacional da Coleta de Alimentos precisou adotar o formato online, devido à 

pandemia da covid-19. Nesta 15ª edição, a campanha vai durar um mês inteiro, de 10 de outubro a 

7 de novembro, tendo lives de abertura (10/10) e de encerramento (7/11) transmitidas pelo canal 

da Coleta no YouTube (https://www.youtube.com/coletadealimentos). As doações em dinheiro 

serão feitas na plataforma Sympla, de modo seguro e transparente, em 

https://www.sympla.com.br/coleta-nacional-de-alimentos-2020__983391. O total arrecadado será 

integralmente revertido em alimentos, que serão distribuídos a entidades beneficentes de 40 

cidades brasileiras, por meio de Bancos de Alimentos, como o Mesa Brasil/SESC e Sociedade de 

São Vicente de Paulo (Vicentinos), entre outros. Para saber mais sobre a Coleta 2020, acesse o site 

e as redes sociais: https://coletadealimentos.com.br] 

 

O segundo gesto é a Campanha Tendas AVSI, que este ano terá como título: Amplie o olhar. 

Esperança junto aos necessitados. Apoiará projetos no Burundi, Líbano, México, Camarões, Síria e 

Itália (para ajudar 3.400 famílias italianas em dificuldades devido à emergência da covid). 

A indicação para quem quer organizar eventos em apoio à Campanha Tendas é entrar em contato 

com a AVSI para verificar se o evento pensado atende a todas as condições previstas pelas leis e 

regras vigentes. Para isso, se deve escrever para o e-mail retesostenitori@avsi.org, ou ligar para +39 

3493093100. Apesar das limitações que se apresentarão, convido todos a se envolverem, da forma 

que, com a AVSI, for considerada mais adequada, para que mesmo neste ano particular as Tendas 

continuem sendo uma grande ocasião de encontro com todos. 

 

A Coleta de Alimentos e as Tendas AVSI são dois gestos simples que nos ajudam a nos tornarmos 

mais conscientes da extensão do encontro que fizemos – e da necessidade que nós temos desses 

gestos, não apenas os outros, para nos educarmos à caridade –, para nós e para o mundo inteiro. Só 

a surpresa dessa descoberta pode nos levar a nos envolvermos inteiramente e envolver as pessoas 

em nossa volta, de modo que, para que a partir do brilho de nosso rosto renasça em todos um pedido 

pela verdade e o brilho de uma esperança verdadeira. 

 

Veni Sancte Spiritus 

 

Boa noite a todos! 
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https://www.youtube.com/coletadealimentos
https://www.sympla.com.br/coleta-nacional-de-alimentos-2020__983391
https://coletadealimentos.com.br/



