
Transcrição da Escola de Comunidade com Julián Carrón 

por videoconferência de Milão, 16 de dezembro de 2020 

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

Paulo: Cia Ilimitada, 2019, capítulo 2, ponto 7. “A responsabilidade e a decisão” (pp. 101-105). 

 Sou feliz, Senhor

 Nostalgija

Glória 

Carrón: Boa noite a todos! Vamos começar logo o nosso trabalho de Escola de Comunidade que 

esta noite, apesar do pequeno número de páginas, tem uma densidade enorme, como demonstram as 

contribuições que chegaram. 

Colocação: Tenho uma pergunta, aliás, tenho uma série de perguntas às quais não consigo 

responder, e acho que ninguém sabe responder. Eu li e reli o ponto 7, e também pedi ao meu grupo 

de Escola de Comunidade para retomá-lo duas vezes, mas não consigo ir além da primeira linha. 

Giussani afirma que Deus me ama. E diz isso como um dado de fato. Ele acrescenta que eu sou, 

isto é, eu consisto, só porque Ele me ama. E enfatiza que o que me é pedido, o que é importante que 

eu faça é “reconhecer e aceitar” que me ama. Depois, Giussani diz que reconhecer isso – mas 

reconhecer de verdade, nos fatos, não nas palavras! – é o que me torna protagonista da minha vida 

e é o que dá gosto à minha vida. Bom, pensando na minha vida, em como vivo, no que experimento, 

no que desejo, no que significa me sentir amada, não consigo entender: como faço para dizer que 

Deus me ama? Como posso ter certeza de que Ele me ama? O que eu devo “reconhecer e aceitar”? 

Tentei entender por exclusão. Certamente não pode ser um silogismo, um raciocínio: “Deus me 

criou, e me cria a cada instante (tanto que estou viva), e, portanto, me ama”. Não pode ser isso, 

porque um raciocínio não faz eu me sentir amada. De modo algum. Este é apenas um raciocínio 

que não muda nada na minha vida. Não pode ser um sentimento que experimento porque as coisas 

estão bem, não pode ser como dizer: “Deus me ama porque me dá o que Lhe peço”, porque muitas 

vezes não é assim, as coisas dão errado ou, pelo menos, são diferentes do que eu desejo. Nem pode 

ser como dizer: “Tenho amigos que me fazem sentir amada por Deus”, porque muitas vezes me 

sinto sozinha, apesar de estar cercada de amigos, às vezes até bons amigos. Giussani dá o exemplo 

dos doze apóstolos, de Pedro e do relacionamento de amizade deles com Jesus. Mas eu não tenho 

Jesus como amigo e nenhum, realmente nenhum dos meus amigos, pode ser um símil-Jesus para 

mim. Então, não sei responder às perguntas que fiz para você. 

Carrón: Sua mãe te ama? Consegue responder sim a essa pergunta? 

Colocação: Sim. 

Carrón: Apesar dos limites que pode haver? 

Colocação: Sim. 

Carrón: E como você pode reconhecer isso? Porque está diante de uma presença que te ama. Então 

fica fácil entender o que Giussani diz sobre o amor de Deus. A única coisa importante para você, 

assim como para mim, é reconhecer, aceitar. O fato de sua mãe te amar não é o resultado de um 

raciocínio e também não é um sentimento. E o fato de que pode haver limites não torna você menos 

certa do amor dela. A dificuldade que você descreve existe em todos os relacionamentos, amiga. A 

questão fundamental, antes de falarmos sobre outras coisas, é se hoje à noite quando for dormir 

você poderá dizer que sua mãe te ama. Como vai poder afirmar isso com certeza? O que você faz 

para poder dizer com certeza que sua mãe te ama? Que gesto você faria? 

Colocação: Eu a abraçaria. 

Carrón: E por que você a abraça quando ainda não sabe se ela te ama? Como sabe que te ama? 

Colocação: Eu sei porque ela cuida de mim, pelo modo como me olha, pelas coisas que ela faz e... 
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Carrón: Você vê os sinais que sua mãe te dá, não é? 

Colocação: Sim. 

Carrón: Não é um raciocínio, não é um sentimento, não é algo que você questiona por ver seus 

possíveis limites. De fato, mesmo com todos os limites, em certos gestos que faz, você percebe toda 

a paixão de sua mãe por você, a ponto de ter certeza de que ela te ama. É o mesmo caminho que os 

discípulos fizeram com Jesus. Portanto, a questão é se podemos fazer, no presente, o mesmo 

caminho que eles fizeram para chegar ao reconhecimento do amor de Jesus, de Deus. Se isso não 

fosse possível, então você teria razão. O cristianismo é exatamente como o acontecimento do amor 

de sua mãe: ele se manifesta através de certos sinais. Você não pode fotografar o amor de sua mãe, 

mas pode ver sinais através dos quais ela demonstra, lhe mostra o quanto você é um bem para ela, o 

quanto você é realmente amada. E isso torna mais fácil para você reconhecer: “Eu sou amada”.  

Insisto: é o mesmo caminho que os discípulos fizeram. Em determinado momento, precisaram 

responder à pergunta sobre o amor d’Ele, quando Jesus os provocou: “Vós também quereis ir 

embora? Não sabeis que vos amo?” “A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna” (cf. 

Jo 6,67-68). Em algum momento da sua vida você teve um sobressalto desse tipo diante de algum 

sinal através do qual você percebeu esse amor por você? Por que você é cristã? Por que você está 

aqui esta noite? Eu entendo a sua dificuldade. Pense em alguém como Azurmendi – que vimos no 

Dia de Início de Ano – que tinha ouvido falar do cristianismo durante toda a vida. Não foi um 

raciocínio que o moveu, mas a descoberta de algo com que ele não podia evitar se confrontar, algo 

irredutível aos seus próprios pensamentos: uma presença que veio ao encontro dele através de 

rostos. Você deve fazer o mesmo percurso para ver se encontra sinais de que Deus te ama. E se não 

encontrar nenhum, você não pode produzi-los sozinha. Se sua mãe não lhe dá sinais do amor dela, 

não sou eu que posso convencê-la de que ela a ama dando-lhe uma aula sobre o amor ou o sobre 

sentimento que quem ama sente. Se alguém não se apaixona, não posso fazê-lo se apaixonar com 

um raciocínio – se bastasse isso, eu abriria uma agência para pessoas que estão procurando alguém 

que as ame, e seria um grande negócio! –. O cristianismo não pode ser criado por nós, nós não 

podemos produzi-lo. É por isso que durante o ano, estudando Deixar marcas, vimos que tudo 

começa com um acontecimento. Neste ponto 7, Giussani dá isso por estabelecido, pois justamente 

em virtude de um acontecimento podemos reconhecer que “somos amados”, como vimos, porque 

somos escolhidos, preferidos, capazes de um conhecimento novo do real, abraçados, perdoados. 

Tudo o que vimos é sinal desse acontecimento. Se alguém não o reconheceu, se você não o 

reconhece ao longo do caminho da vida, ninguém pode gerá-lo. A única coisa a fazer, então, é 

olhar. Você olha! Para ter certeza do amor de sua mãe você tem que olhar para os sinais. Da mesma 

forma, veja se na sua vida você percebeu que é amada por Deus. Se você não percebeu mas fica 

tocada quando vê alguém que reconhece, comece a pedir e preste atenção em quem percebe os 

sinais do amor d’Ele. Não estou dizendo que você deve acreditar por causa de algo que os outros 

veem, mas que, se você ficar atenta, talvez você também comece a ver os sinais. Talvez já esta 

noite, se você olhar com atenção. Bom trabalho, caríssima. 

 

Colocação: Em relação ao ponto 7. “A responsabilidade e a decisão”, me impressiona quando diz: 

“Fomos amados, somos amados: é por isso que ‘somos’”. Não diz que “nos sentimos” amados, e 

também não diz que somos amados e por isso “estamos bem”, mas põe o ser amados como uma 

condição do ser, diz precisamente que “a conformidade concreta, traduzida em ação, da nossa 

pessoa ao mistério do Ser, é caracterizada por esta ‘lei’ primeira e fundamental: reconhecer e 

aceitar que somos amados” (p. 101). Trabalhando sobre este parágrafo no nosso grupo de Escola 

de Comunidade, todos contavam episódios em que se sentiram amados, e percebi que quero 

entender mais o que isso significa para mim, porque intuo que tudo na minha vida se joga nesse 

reconhecimento. O risco que vejo é o de reduzir (mesmo inconscientemente) o ser amada à minha 

percepção. Isso é terrível, porque então tudo, até o olhar que tenho sobre mim, se resume à minha 

medida e, portanto, não se sustenta porque em algum momento nos deparamos com momentos de 

escuridão por causa de circunstâncias ou de relacionamentos que não são como pensamos. Então, 
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o horizonte da vida se restringe àquilo que eu percebo e, no final, verifico só as minhas tentativas, 

é como se eu me tornasse uma criança que faz birra. Mas eu quero ser grande, no sentido de viver 

cada vez mais à altura da estatura do desejo que carrego, quero viver intensamente e não quero 

eliminar nada, nem mesmo um momento de dificuldade como o que estou vivendo. Por isso, queria 

pedir uma ajuda para entender mais o que significa reconhecer que somos amados. 

Carrón: Você percebeu a mudança que fez? Você começou com o que Giussani disse: “somos 

amados: é por isso que ‘somos’” (p. 101). Em algum momento, porém, você reduziu tudo a uma 

medida sua, verificando apenas as suas tentativas. Mas não são as suas tentativas que podem 

introduzi-la na descoberta de ser amada. A questão é encontrar uma pessoa ao seu lado que, apesar 

das suas tentativas e da sua medida, continua a amá-la. Isso aconteceu com você algum dia? É isso 

o que a desafia constantemente: apesar de você não ser capaz, há alguém que te ama. Se você não 

vai atrás disso, vai continuar usando a sua medida, verificando as suas tentativas que não se 

sustentam na vida. É a prova de que você mudou o que a Escola de Comunidade propõe. Mas você 

não precisa ter medo, porque esse risco é parte do caminho para a certeza, como você está vendo. 

Você disse que o risco é o de reduzir o ser amada ao olhar que você tem de si, a um medir-se. 

Muitas vezes, em vez de estarmos constantemente abertos ao amor que o outro tem por nós, a 

tentação numa relação afetiva é a de julgar o amor que o outro tem por nós a partir de uma medida 

nossa. Mas, seguindo a sua medida você não consegue. Dar-se conta disso é justamente o trabalho a 

que a Escola de Comunidade nos convida. 

 

Colocação: Diante da situação cada vez mais complicada e problemática de algumas relações 

significativas, há apenas duas possibilidades: continuar analisando o problema sob todos os pontos 

de vista para ver de quem é “a culpa” do que está acontecendo, sem encontrar uma saída (como 

um gato cada vez mais emaranhado na bola de lã); ou podemos olhar para a Escola de 

Comunidade, o único lugar onde eu pude encontrar um fôlego, uma libertação na exaltação da 

minha pessoa: “Fomos amados, somos amados: é por isso que ‘somos’”. Esta afirmação é 

realmente “original”, no sentido de que remete à origem, mas quantas vezes eu não percebo isso! 

Se eu já sou amada, por que não vejo isso? Por que estou tão distraída? Por que tento viver do que 

não me “satisfaz” e deixa meu coração vazio? Ou, pior ainda, me dá uma inquietude que me faz 

parecer estar viva porque, como Marta no Evangelho, me ocupo com muitas coisas, mas sem 

desfrutar de nada? Só quando tomo consciência de que meu coração respira quando reconhece a 

Ti, Senhor, então toda a minha vida, todas as fibras do meu corpo, do meu ser, tendem para Ti, têm 

a exigência de não se perder em outras coisas. Na situação atual, sua promessa está próxima de 

mim neste Advento, como a estrela dos Magos. A Escola de Comunidade diz: “Ele ... decidiu vir até 

nós, habitar comigo e falar-me familiarmente usando palavras Suas [...] tiradas do eterno, do 

fundo do Ser de que me fez participar” (pp. 101-102). O que posso fazer além de me deixar ser 

provocada e persuadida por um desejo de Natal tão bonito? Posso deixar de implorar ao Senhor 

para que estas palavras (as palavras d’Ele) se tornem carne em mim? Há algo mais importante 

para esperar, para viver, para comunicar que “a palavra se faz carne de novo”, para que eu não 

me perca, não perca o meu caminho? Ele se faz novamente presente para que eu O reconheça; me 

é dado de novo em uma história para me alcançar de modo concreto, aqui e agora. Por isso, 

agradeço ao Senhor pela paciência que Ele tem e pelo movimento que nunca se cansa de repetir 

para mim durante três semanas seguidas com este texto, para que em algum momento eu possa 

chegar a contemplar este dom único. E o resto virá. 

Carrón: Esta é uma exemplificação do modo de fazer Escola de Comunidade, porque, como vimos 

antes, podemos ler uma coisa, mas depois verificar outra; e então mudamos o rumo, e o que 

verificamos não é a fé, não é o cristianismo, não é Cristo, mas as nossas tentativas, que já de início 

são fracassadas e não se sustentam diante da situação ou diante de relacionamentos significativos: o 

marido, os filhos, os amigos, etc. Mas sempre temos outra possibilidade em vez de continuar nos 

batendo porque falhamos em nossas tentativas ou em procurar de quem é a culpa. Esta é a promessa 

da Escola de Comunidade: em vez de olhar para o nosso umbigo e para o que podemos fazer 
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segundo a nossa medida, temos a possibilidade de olhar para outro lugar. Isso é fundamental, 

porque se não há uma presença, se não há um lugar que nos mova constantemente, estamos 

acabados. Se as pessoas que falaram esta noite não tivessem tido a oportunidade de estar aqui, em 

um lugar que muda nosso modo habitual de agir, elas continuariam pensando que faziam Escola de 

Comunidade, enquanto se esforçavam apenas em torno das próprias tentativas sem seguir o que a 

Escola de Comunidade afirma. Assim que alguém começa a perceber isso, o teste da Escola de 

Comunidade – todos podem fazê-lo em casa ou no trabalho, com os filhos ou com o marido, com 

qualquer um – é que começa a respirar nas coisas que vive, experimenta uma libertação, uma 

exaltação da própria pessoa. Isso significa que temos diante de nós duas hipóteses sobre como fazer 

o trabalho da Escola de Comunidade. Se vocês estão aqui, todos fizeram Escola de Comunidade 

seriamente pelo menos uma vez, caso contrário não teriam conseguido escrever suas contribuições 

ou dizer as coisas que disseram. A questão é que podemos ler o texto e não nos permitir mudar de 

posição. Mas assim que nos deixamos mudar começamos a ver a realização da promessa. Por isso é 

útil fazer Escola de Comunidade juntos, porque podemos nos ajudar constantemente a nos afastar 

da nossa medida. Podemos fazer o que quisermos com o texto; porém, precisamos, no presente, de 

uma presença irredutível que nos impeça de fagocitar o texto perdendo o melhor dele. É como se 

você tivesse sua mãe ao seu lado que, diante dos seus humores, das suas medidas, continuasse 

amando-a e desafiando você com a presença dela, como Jesus desafiava os discípulos. O 

cristianismo é essa presença na história, é um lugar como este, onde somos constantemente 

colocados diante de algo irredutível, que não nos permite deixar prevalecer a mentalidade de todos 

(porque, no fim, todos nos medimos pelo que conseguimos fazer). Mas se pudéssemos ter sucesso 

na vida com o que fazemos, não haveria necessidade de Cristo! Cristo nos prometeu que se O 

seguirmos, começaremos a ver o que acontece de novo na vida. Qual é o sinal de que estamos no 

caminho indicado por Ele? A correspondência com a nossa espera estrutural. Por que você faz o 

trabalho da Escola de Comunidade? Para poder respirar, para se sentir verdadeiramente amada. 

Então, só se percorrermos o caminho – Dom Giussani sempre foi o único a nos ajudar nesse 

caminho –, podemos experimentar no presente o que os discípulos podiam experimentar na relação 

com Jesus; não é que eles não cometessem os mesmos erros que nós, não é que eles não se 

desviassem como nós ao fazer suas coisas – por exemplo, eles queriam botar fogo nos samaritanos 

que não se converteram, queriam determinar quem dentre eles era o maior, discutiam sobre tudo –, 

mas havia sempre uma Presença que introduzia um olhar diferente sobre tudo. E então percebemos 

que isso corresponde ao que desejamos: ser amados. E, assim, começamos a “ser” de modo 

diferente. 

 

Colocação: Na Escola de Comunidade eu li que “se ‘sou’ porque [eu sou] ‘amado’, o grande 

problema [...] é a minha resposta: a minha resposta ao Tu que me ama, a minha correspondência, a 

minha valorização do que Ele criou em mim originariamente com a finalidade precisa de que O 

pudesse reconhecer” (p. 101). Não quero descartar esse passo com uma intuição que não me 

parece bem definida. Se eu não compreendo bem, o risco é alternar uma exaltação instável da 

minha humanidade com um esforço da vontade. Você poderia me ajudar a aprofundar essa 

“valorização”? Muito obrigada. 

Carrón: Estão vendo? O que a primeira colocação disse é verdade, partimos de um fato: se sou, é 

porque eu sou amado; sou amado e, portanto, sou. É assim, quer você se dê conta ou não. Minha 

mãe me ama mesmo que eu não perceba, como acontece com muitos filhos, que às vezes precisam 

de tempo para reconhecê-lo. Nós somos amados. O Mistério não nos pediu permissão para nos 

amar, enviou Seu Filho e continua tomando a iniciativa, como vocês podem ver, chega até nós 

através de tantos sinais – toda vez que nos encontramos surge uma tonelada de sinais da iniciativa 

que o Mistério continua a tomar conosco –. Isso é um dado de fato, como disse a primeira pessoa 

que falou aqui. É um dado de fato. Então, o problema não é esse. A questão, “o grande problema” é 

a minha resposta, ou seja, que eu me dê conta e responda. O cristianismo valoriza tudo de que 

preciso para eu “dar-me conta d’Ele”: todo o potencial do meu eu, todas as habilidades que tenho 
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em mim são exaltadas. De fato, se eu não me envolvo com toda a minha humanidade, mesmo que o 

amor de Deus por mim continue acontecendo, eu não me dou conta. Por isso, o ponto que você 

sublinhou é fundamental: é “o” grande problema. O amor de Deus é um dado de fato, “o” grande 

problema é a minha resposta, ou seja, que eu perceba e reconheça. E como posso reconhecer? Com 

o quê posso verificar se me corresponde? O que é exaltado, o que é valorizado quando faço a 

experiência de ser libertado e de respirar? O meu coração. O meu coração se exalta quando respiro. 

O que é exaltado quando reconheço o amor de Deus? A minha razão, que me permite reconhecê-lo. 

Quando adiro ao acontecimento porque não quero perdê-lo, o que está valorizando o fato cristão? A 

minha liberdade. E quando Cristo me “cola” a Si, o que Ele está valorizando? A minha afeição. 

Todo o eu é valorizado no fato cristão! Por isso, não basta que o fato exista. O fato deve realmente 

mover todo o eu no seu íntimo, deve pôr em trabalho e despertar todos os aspectos do ser que eu 

sou, porque só assim posso realmente entender o que significa que eu sou amado. Caso contrário, 

amigos, as frases da Escola de Comunidade não nos tocam e, como consequência, continuamos 

vivendo segundo outros parâmetros sem sequer perceber. Por isso, vemos agora em ato todo o resto 

do capítulo: a valorização de cada aspecto do nosso eu. 

 

Colocação: Trabalhando sobre o ponto 7, percebi que não conseguia acompanhar os passos de 

Giussani. Durante a Escola de Comunidade percebi que fiquei para trás. Não consigo entender por 

que Giussani liga a responsabilidade ao fato de ser amado. Para mim, a responsabilidade é uma 

questão de vontade. Por exemplo: eu me caso e começo uma família, isso significa assumir 

responsabilidades. Faço algo no trabalho e sou responsável por isso. O fato de ser amado é muito 

bom, mas não é tão incisivo na minha vida. Quero dizer, eu me sinto amado, mas isso não muda a 

minha vida. Não vejo a grandeza disso. Mas agora não posso mais fingir que não é nada. Gostaria 

de ter uma consciência profunda desse amor do qual eu sou o objeto, e vou explicar o porquê. 

Neste período, tivemos a graça de participar de algo grande que aconteceu com uma mulher de 40 

anos que, graças ao encontro com um padre amigo nosso (que morreu há pouco mais de um mês), 

foi batizada. Estávamos diante de Cristo que tomou uma pessoa e, assim, se tornou tão próximo e 

tão evidente. Mas mesmo diante desse fato, sou sempre eu quem decide e assume a 

responsabilidade de segui-lo. Agradeço ao Senhor por esse presente, agradeço realmente, mas isso 

não me faz pensar que é um gesto de amor para comigo. Para mim, o problema é que ser amado e 

saber disso não muda a minha vida. Que maravilha deve experimentar alguém que “é” porque se 

sente amado! 

Carrón: É exatamente assim, depois nós vamos ver! Mas primeiro há outros para os quais a mesma 

questão permanece aberta: que a vida não muda. 

 

Colocação: “A natureza da decisão não é a de um ato enérgico da vontade” (p. 104). “A decisão 

não pode ser entendida em sentido voluntarista” (p. 102). Diante dessas frases, posso dizer que 

concordo, posso dizer que as acho libertadoras porque aliviam o peso do meu esforço, posso dizer 

que é melhor ceder à simpatia do que perseguir o sucesso pessoal. Em suma, sou levada a 

confirmar o que li, tudo me parece certo e bom. Mas há sintomas que se manifestam teimosamente 

e que criam em mim um estado perene de insatisfação: eu nunca mudo, sempre caio nos mesmos 

erros, ainda sou assim na minha idade. Minha vontade está no centro da minha atenção, apesar me 

parecer saber que a decisão não é um ato voluntário. A confirmação me bloqueia, me liga ao “já 

sabido”, percebo que há um passo a ser dado, senão resta só a medida do meu limite. Que passo é 

esse? Como dá-lo? Obrigada. 

Carrón: Alguém descobriu a ligação entre ser amado e a mudança, surpreendendo-se com isso? 

 

Colocação: Eu descobri, em um fato simples. Trabalhando sobre este ponto, eu também fiquei um 

pouco presa na questão da decisão da liberdade. Giussani diz que “a responsabilidade exprime-se 

como uma decisão da liberdade diante da Presença que reconhecemos como totalmente 

correspondente ao nosso destino. Mas com demasiada frequência é errada a nossa maneira de 
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conceber a decisão da liberdade, como se esta fosse um ato determinado, em última instância, por 

mim: eu decido” (p. 102), então, como também disse a última pessoa que se colocou, é um ato 

voluntário. Parece-me que há um equívoco sutil sobre o fato de ser eu quem decide. Acho que o que 

ele quer destacar aqui, é de onde nasce a decisão: da ternura, da ternura e da simpatia humana 

que Pedro tinha por Cristo. Então é, sim, uma decisão minha (eu sempre posso dizer não), mas a 

origem é uma afeição. E não é que todas as manhãs a minha decisão tem que nascer do nada, 

porque nasce de uma história. Eu entendi isso a partir de um fato. Há alguns dias tive uma 

conversa com o professor de uma das minhas filhas, durante a qual ficou claro seu cuidado para 

com seus alunos, o seu zelo para que se sintam “esperados por alguém”. Na verdade, minha filha 

me fala sobre ele como um professor que realmente se importa com eles. De fato, ela estuda a 

matéria dele com paixão e ai se não fizer a tarefa, a tarefa dele! Ela tem a percepção de alguém 

que a espera, e se alguém está esperando por você, você acorda de manhã e chega pontualmente 

na aula; se na monotonia das horas da escola há um imprevisto assim, você se move. Então, a 

nossa disponibilidade não é um esforço, mas é gerada por uma atração, por um affectus, como o de 

Pedro.  Gostaria que fizesse um último aprofundamento sobre este ponto. 

Carrón: Não, não há o que aprofundar, porque as coisas são tão simples! A questão é que ficamos 

presos porque achamos que somos nós que produzimos a mudança. Mas a mudança é como a 

surpresa de algo que acontece quando se segue algo que atrai. Se você quisesse forçar de modo 

voluntarista sua filha porque essa atração pareceria muito pouco para movê-la, você estaria diante 

de um muro. No entanto, estando diante de uma atração, ela não perde a oportunidade de se pôr em 

movimento: “Ai se não fizer a tarefa!” De onde vem essa mudança? Do ser amada, do juízo de 

estima que ela sente sobre si. E isso não torna a resposta mecânica, mas exalta e valoriza toda a 

liberdade dela, toda a sua afeição e a estimula a estudar e a fazer as tarefas. É isso o que muda a 

vida. Dom Giussani dá o exemplo do rapaz com muitos limites que quando se apaixona – embora a 

menina lhe diga não – é notado pela mãe, que o conhece muito bem: com o tempo, não pode deixar 

de reconhecer que o filho mudou por causa do amor que tem pela menina, a única coisa que 

consegue mover o centro do eu. Por isso, o que Dom Giussani diz é crucial: “A responsabilidade ... 

assegura o êxito [a pessoa deve se envolver, porque não pode ser algo mecânico] de uma 

experiência de correspondência” (p. 112) que fazemos diante de uma atração. Se alguém se limita a 

olhar para os touros das arquibancadas, não poderá experimentar o gosto da vida. Na verdade, é 

nessa resposta – como na de sua filha, arrastada pela atração que ela segue na escola – que está “a 

principal [atenção!] fonte de gosto da vida [não nos damos conta do que perdemos!]. Se você não é 

responsável [se ela não vai atrás, se ela não se envolve com aquela atração] no que lhe dá prazer 

[não no que não lhe dá prazer] ou que o atrai [não naquilo em que tem dificuldade], se você não 

participa dessa coisa com responsabilidade, seja lá como for, essa coisa não é sua [não vai 

aproveitar dela fazendo as tarefas]. Por isso, o paraíso [o paraíso que começa aqui] implica a sua 

decisão, implica a responsabilidade [sua]: pois o paraíso é para o homem, e o homem é livre” (p. 

102). Aqui está a valorização, novamente, do homem. Se cada aspecto do eu não for valorizado, 

nada pode se tornar nosso. 

 

Colocação: Eu também gostaria de abordar o tema da liberdade e da decisão. Fiquei 

impressionado com algumas passagens do capítulo que meditamos. Quando ele diz: “Mas com 

demasiada frequência é errada a nossa maneira de conceber a decisão da liberdade... Eu decido 

dizer ‘seja feita a tua vontade’. Não, é outra coisa. [...] Não pode ser [...] sinônimo de força de 

vontade” (p. 102). “Para Pedro, era uma amizade que não dependia dele, mas que fora gerada 

nele. [...] A decisão, portanto, nasce como instauração de uma simpatia” (p. 104). A retomada 

dessas passagens me deixou meio em crise, no sentido de que quando parecia que eu tinha 

entendido como “funciona” a relação entre o meu eu, com a insuprimível necessidade de ser feliz, 

e o Mistério que é o único que pode realizá-lo, me deparo com essa definição de liberdade que, 

contrariamente ao que sempre nos é impingido e que, portanto, entrou em mim imperceptivelmente, 

não tem a ver com expressões do tipo “eu escolho”, “eu me empenho”, etc. Isso me deixa meio em 

©
 2

02
0 

Fr
at

er
ni

tà
 d

i C
om

un
io

ne
 e

 L
ib

er
az

io
ne



7 

 

crise, porque parece que a liberdade descrita dessa forma seja, sobretudo, fruto da graça, portanto 

ela também é um dom gratuito, e por isso se poderia dizer que tem pouco a ver com a minha 

decisão de aderir ao Mistério presente na realidade. O problema não é que faltam sinais de que 

Ele está presente: pela experiência de todos os dias e pelos testemunhos que são propostos pela 

nossa companhia, se eu paro para olhar para eles, é verdade que é simples reconhecê-Lo. Mas a 

adesão, o seguimento, ainda dependem do meu sim, ainda entendido como um “eu tenho que me 

empenhar mais”, “ainda traio muitas vezes, sou fraco”, “como eu poderia melhorar a minha 

adesão”, etc. No entanto, se eu olhar para a minha história, para alguns momentos decisivos da 

minha vida, quando ficou mais evidente e cristalino que o que estava acontecendo era para mim, 

para que eu fosse mais feliz, para que eu pudesse aderir mais a Ele, quando me era pedido para 

seguir nessas circunstâncias – meus amigos sabem disso –, em vez de dizer “sim”, era normal eu 

responder: “Por que não?” Como dizendo: se eu dissesse não, seria um “a menos” para a minha 

humanidade, eu renunciaria a uma oportunidade de ser mais eu mesmo e, portanto, feliz. Devo 

dizer que essa posição superava as mil objeções e medos que sempre acompanhavam 

inevitavelmente esses momentos. Não tirava a dificuldade, mas eu nunca tive que me arrepender 

por ter respondido assim. Peço uma ajuda sobre isso com duas perguntas (que, um pouco, já foram 

abordadas). Em que sentido a graça de uma “simpatia” que se instaura não é uma alternativa à 

liberdade, mas é a expressão mais completa dela? Como não me deixar “enganar” por uma 

resposta ao Tu que me ama confiada à minha força de vontade, que além disso nunca é suficiente 

porque – como vemos – é fraca? 

Carrón: Você recebeu a graça de ser amado? 

Colocação: Oh! muitíssimo! 

Carrón: “Oh!” E isso foi uma alternativa à sua liberdade, ou foi justamente isso que despertou a 

sua liberdade? Nós pensamos: ou é graça ou é liberdade. Porém, a questão é que, quando você 

conheceu aquela que se tornaria sua esposa, nenhuma outra coisa provocou sua liberdade como a 

presença dela, sua beleza, sua atratividade. Entende? A presença desse dom, dessa graça tão 

desconcertante, é o que mais moveu a sua liberdade. Este é apenas um pálido reflexo do que 

aconteceu com a irrupção na história do acontecimento cristão: quando os discípulos encontraram 

Cristo, quando nós encontramos o acontecimento cristão, foi a Graça feita carne que suscitou toda a 

nossa liberdade e a deles. Se estamos todos aqui esta noite, é só por causa da Graça que assumiu um 

rosto, um nome, que se tornou carne e continua habitando entre nós para suscitar a nossa adesão. 

Através dessa dinâmica, o Mistério colabora com a nossa salvação, pois sem o estabelecimento 

dessa simpatia a liberdade não se move e, portanto, não há decisão. 

 

Colocação: Na sexta-feira, no Raio da Gioventù Studentesca, houve os testemunhos de Giorgio 

Vittadini e Mireille, de Camarões (sobre a iniciativa das Tendas AVSI de Natal). Enquanto um 

deles estava falando, a mãe de um dos meus alunos me escreveu uma mensagem perguntando: 

“Quem é esse senhor que está falando?” Eu fiquei um pouco confuso: essa senhora não é do 

Movimento, seu filho não frequenta GS e eu só a conheço porque sua filha mais nova está na 

mesma classe que uma das minhas filhas. Então, chequei os participantes da reunião e vi que, de 

fato, meu aluno estava conectado, mas não sei quem o convidou. Então respondi: “Giorgio 

Vittadini”. E ela disse: “É interessante o que ele está dizendo”. Depois, Mireille começou a falar e, 

num determinado momento, essa senhora me escreveu novamente: “Essa mulher é maravilhosa, e é 

incrível como ela consegue expressar tão bem o que tem a dizer, mesmo não sendo italiana. Vê-se 

que o que ela diz é verdade!” Depois, tive um problema em casa e precisei me desconectar, e não 

acompanhei mais o encontro.  À noite, escrevi para ela perguntando se tinha ficado conectada. E 

ela disse: “Foi um testemunho intenso e comovente. Parei para escutar até o final. Obrigada”. 

Fiquei muito surpresa, porque me parece a mesma dinâmica do início de Azurmendi, de Pedro e 

também o meu. 

Carrón: Está vendo? O que aproximou essa senhora desses dois amigos desconhecidos para ela? 

Ela não fez um curso para conhecer as pessoas, ela só se viu diante de dois estranhos e não pôde 
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evitar ser arrastada por eles, ficando grudada no vídeo até o fim. Os últimos que chegam nos 

documentam a simplicidade do fato cristão, que acontece assim. A graça da simpatia por uma 

pessoa que se instaura leva a aderir, a permanecer conectada até o final. Para aquela mãe não era um 

apego sentimental ou um fenômeno emocional; foi um fenômeno da razão, uma manifestação da 

razão que nos prende à pessoa que está na nossa frente. Mas às vezes temos dificuldade de entender 

isso, não é? 

 

Colocação: O que significa que “quando se estabelece uma relação que chega até a uma simpatia 

profunda, [...] a racionalidade é um acontecimento” (p. 105)? Pergunto isso porque ultimamente a 

minha pequena cidade, o trabalho na minha pequena escola, a minha pequena companhia de 

amigos, não me satisfazem. Se eu olho para como me movo, não posso negar que há um ponto de 

afeição a partir de um encontro que fiz. A verdade que busco no diálogo com os colegas, o tempo 

que passo preparando o momento da Vigília de Natal com meu grupo de Escola de Comunidade, o 

meu desejo de seguir as perguntas que surgem nos meus alunos e nos meninos de GS, tudo me fala 

de uma simpatia por um ponto que, em última instância, me determina. Mas, depois, a razão toma 

conta deixando lugar para uma objeção: “Mas isso não pode ser tudo, você sempre quis viver em 

uma cidade grande, com uma companhia grande e, em vez disso, olhe quantos defeitos essas 

pessoas têm. Você tem 26 anos e ainda não tem um emprego estável nem uma família, como sempre 

quis”. Então, nasce a preocupação com o futuro: “O que posso fazer para que a minha vida 

encontre estabilidade no próximo ano?” Minha razão parece bloquear a possibilidade de viver 

plenamente a afeição por Cristo. Lendo o livro de Azurmendi, entendi que para ele não é assim.  

Quanto mais ele aplica a razão para descrever, explicar, entender o que vê nas pessoas e nos 

lugares que encontra, mais sua afeição parece crescer. Nele, razão e afeição andam de mãos 

dadas. Que inveja! Entendo que a racionalidade não pode corresponder aos pensamentos, mas 

como posso fazer para que a afeição, a simpatia, que no entanto vejo em mim, estejam unidas com 

a minha razão? O que significa que “a racionalidade é um acontecimento”? Parece-me que 

racionalidade é algo que vem da minha cabeça. Obrigado pela possibilidade de eu não deixar cair 

nada de mim e por tudo poder se tornar uma pergunta neste lugar. 

Carrón: Você identificou uma questão crucial, caríssima, e expressou isso com uma frase: “Minha 

razão parece bloquear a possibilidade de viver plenamente a afeição por Cristo”, mas acrescentou: 

“Lendo o livro de Azurmendi, entendi que para ele não é assim”. De fato, usar a razão de certa 

maneira não só não bloqueou Azurmendi, como o aproximou cada vez mais do que via. Qual é a 

relação entre afeição e razão? Para que a razão não se tornasse uma medida, ele precisou ir atrás da 

afeição que sentia em vez de se separar dela, como acontece com você. Se a filha da nossa amiga 

que falou antes se afastar da afeição pelo professor, não estará usando bem a razão. É a afeição que 

impede que reduzamos a razão a medida. Por isso, é o instaurar-se de uma amizade, de uma 

simpatia, o que nos faz usar bem a razão segundo a sua natureza, como abertura total à realidade. 

Você sabe onde se chega ao topo da racionalidade, segundo Giussani? Em João e André. João e 

André ficaram grudados em Jesus durante toda a tarde e isso permitiu que eles saíssem de lá 

dizendo: “Conhecemos o Messias”. Ao vê-Lo falar, a afeição deles, o fato de ficarem grudados 

n’Ele permitiu que a razão deles se abrisse – segundo a sua natureza de abertura – à totalidade da 

realidade daquela Pessoa a qual não largaram mais. Por isso, não é razão se está separada da 

afeição. No fundo, somos racionalistas, e sempre nos falta a parte da afeição, que para a 

mentalidade racionalista é um obstáculo. Porém, quando vemos que uma pessoa inteligente como 

Azurmendi, que tem todas as características de um homem absolutamente racional, permite que 

toda a sua razão seja dilatada, ampliada pela admiração por um fato, a ponto de ir atrás dele, isso é 

racionalidade. Devemos nos tornar conscientes de que essa é a grande regra, a grande sugestão de 

método que o carisma nos oferece para fazermos o nosso caminho. Porque podemos, um instante 

depois de ler o livro de Azurmendi, virar para o outro lado e continuar verificando só a nossa 

tentativa, com a nossa medida. Não podemos nos apegar afetivamente a algo e, em seguida, fazer 

raciocínios que nos afastam do que provoca essa afeição em nós. Estão vendo? Estamos divididos. 
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Por isso, se não há algo que facilite a unidade do eu (que é a única maneira de conhecer 

adequadamente), se não há nenhum acontecimento presente (como estudamos na Escola de 

Comunidade) que favoreça constantemente o conhecimento novo, no fim reduzimos o cristianismo 

a sentimentalismo e a razão a racionalismo. Mas a genialidade de Giussani é seguir a experiência. 

De fato, como vocês testemunharam, quando seguimos com simplicidade o carisma, então tudo 

acontece. Mesmo em uma situação em que pareceria aparentemente impossível. 

 

Colocação: Gostaria de contar dois episódios que aconteceram com minha mãe que eu liguei muito 

com o ponto que estamos trabalhando agora na Escola de Comunidade. Minha mãe pertence à 

Fraternidade, mas não consegue ir aos Exercícios ou aos Retiros há vinte anos por causa da sua 

saúde. Algumas semanas atrás, nossos amigos da Espanha fizeram, durante o EncuentroMadrid, 

uma noite de cantos. Como por causa da emergência sanitária a noite aconteceria on-line, eu a 

assisti com minha mãe. Ela gostou do nosso Fado, mas se comoveu realmente com a última canção 

da noite, La Strada, que nossos amigos nos convidaram para cantar juntos, com Benedetto Chieffo. 

Minha mãe também tentou cantar(!), enquanto chorava. Eu pensei: “Este é um juízo”. Naquele 

momento ficou evidente como o juízo não é a “formulação intelectual” de uma opinião sobre a 

realidade, mas um gesto do coração que se percebe correspondido num caminho de graça: assim 

como minha mãe me testemunhou! Não há desculpas! Embora esteja na cama há vinte anos, seu 

coração não se cansa, não desaparece! Fica ecoando em mim a sua insistência no Dia de Início de 

Ano sobre o olhar, porque deixar-se gerar tem esse ponto prévio, que se torna afeição. Há alguns 

dias, tivemos o Retiro de Advento da Fraternidade (também por videoconferência) do qual 

participei com minha mãe. Ela acompanhou tudo: a palestra e a assembleia! Fico tocada com o 

que o texto da Escola de Comunidade diz sobre Pedro: “Não era um apego sentimental, um 

fenômeno emocional; era um fenômeno da razão, uma manifestação daquela razão que torna você 

‘apegado’ à pessoa que tem à sua frente, por ser um juízo de estima” (p. 103). E mais adiante, diz: 

“O sim de Simão não foi o resultado de uma força de vontade, não foi o resultado de uma ‘decisão’ 

do homem Simão: nesse ‘sim’ emergia, vinha à tona, todo um fio de ternura e de adesão que se 

explicava pela estima que tinha por Ele (portanto, era um ato da razão), e em consequência do 

qual não podia deixar de dizer ‘sim’” (p. 104). Foi o que aconteceu com minha mãe, em sua cama 

e sem dizer uma palavra! Então pensei: “Que ‘demãos de cola’ deve ter vivido minha mãe e deve 

continuar vivendo (mesmo depois de vinte anos sem frequentar os encontros da comunidade) na 

amizade de tantos amigos e da família, na sua relação pessoal com Jesus, para que se manifeste, 

num momento tão inesperado, essa simpatia profunda, um juízo afetivo que julga também a mim!” 

Que objeção podemos ter? O que ainda pode faltar? O que pode nos segurar? Não estou dizendo 

isso com escândalo, mas porque me sinto provocada por essas coisas, que sinto que são dirigidas a 

mim, assim como me provoca a sua companhia, Julián, que olha para tudo o que nos acontece – 

também esse misterioso e doloroso período de pandemia – como uma oportunidade boa, sempre 

oferecida à liberdade como uma nova oportunidade de me lançar mais uma vez, de desafiar o nada 

de todas as minhas imagens, projetos e opiniões e também o peso das circunstâncias, para dizer 

“eu” diante de um Tu cada vez mais familiar, concreto, real e pai. Obrigada. 

Carrón: Obrigado eu, caríssima. Nenhuma condição, nem mesmo estar presa na cama por vinte 

anos, pode impedir o sobressalto em sua mãe que provocou o “sim” dela, porque não se trata de um 

esforço imenso, mas, assim como para Pedro, de “vir à tona, todo um fio de ternura e de adesão que 

se explicava pela estima que tinha por Ele” (p. 104). Como você disse, o maravilhamento inicial de 

Pedro não era uma questão sentimental, mas um juízo que se tornava um apego, um juízo que era 

como uma cola, um julgamento que colou Pedro e seus discípulos: todos os dias eles adicionavam 

“demãos de cola”, tanto que eles não podiam mais se libertar daquele vínculo. É isso o que torna 

possível ir atrás do acontecimento presente mesmo depois de vinte anos passados na cama, podendo 

ver a vida mudar, fazendo-nos chegar até às lágrimas, como aconteceu com sua mãe. Esta é a 

promessa que Cristo nos faz, qualquer que seja a situação que estejamos vivendo. 
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AVISOS: 

 

Escola de Comunidade. A próxima Escola de Comunidade  

será realizada na quarta-feira, 20 de janeiro de 2021, às 21h.   

Neste mês trabalharemos sobre o ponto 8 do segundo capítulo de Deixar marcas na história do 

mundo, intitulado: “A forma concreta da eleição é o templo no tempo”. 

 

Revista Passos. Campanha de Natal: Passos para um amigo 
Presenteie um amigo (até do exterior) com 1 ano da Passos digital por apenas R$60,00. Ele vai 

descobrir um lugar de conhecimento e testemunhos, uma ajuda para abrir os horizontes e enxergar 

os pontos de beleza da realidade. 

Aproveite! Oferta válida até 6 de janeiro de 2021. É só acessar http://bit.ly/amigoPassos  

 

Livro do Mês. O livro do mês de janeiro [na Itália] será o meu texto sobre educação, publicado pela 

editora Edizioni San Paolo, que tem por título: Educazione. Comunicazione di sé. O livro também 

está disponível em e-book. 

Propomos este livro a todos porque sabemos bem, como percebemos hoje em algumas das falas, 

que a educação não é um tema para “quem é da área”. Todos nós, na verdade, somos de algum 

modo educadores, porque em cada movimento fazemos expressamos quem somos, sobre o que nos 

apoiamos. Ou seja, como disse Dom Giussani, “a educação é uma comunicação de si” e esta é a 

maneira com que em última instância incidimos no mundo em que vivemos, contribuindo assim 

para o “Pacto Educativo” criado pelo Papa Francisco, para “formar pessoas maduras” capazes de 

“reconstruir o tecido das relações para uma humanidade mais fraterna” (Mensagem por ocasião do 

lançamento do Pacto Educativo Global, 12 de setembro de 2019). 

A educação é uma dimensão permanente da pessoa e queremos que essa leitura, bastante rápida, 

seja antes de mais nada uma ajuda a nos darmos conta disso. 

 

Já estamos perto do Natal, por isso peçamos a Nossa Senhora que estes dias nos encontrem prontos, 

atentos, com uma simplicidade de espírito cheia de desejo, que emana da certeza de sermos 

escolhidos. Como vimos novamente esta noite, é quando nos deparamos com uma presença 

verdadeira que podemos ser arrastados. Por isso, vivamos este tempo como a ocasião que o Mistério 

nos oferece para que percebamos a Sua presença entre nós – porque se não existisse uma realidade 

humana concreta viveríamos no esquecimento absoluto –, para não cair no esforço voluntarista e 

para podermos ser sustentados na simpatia que arrasta tudo. É um fato, pequeno como um menino – 

um “sopro”, disse Giussani –, mas que nos maravilha e nos encanta, pois é capaz de interceptar e 

corresponder a toda a nossa humanidade. Porque o Natal, no fundo, simplifica tudo, um 

acontecimento simplifica tudo, como vimos em alguns dos testemunhos de hoje. É uma inversão de 

método: não mais o esforço para alcançar algo, mas a simplicidade de um encontro que nos arrasta e 

ao qual aderimos para não perdê-lo. 

 

Feliz Natal a todos! 

 

Veni Sancte Spiritus 
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