
Transcrição da Escola de Comunidade com Julián Carrón 

Por videoconferência de Milão, 20 de janeiro de 2021 

L. Giussani; S. Alberto; J. Prades, Deixar marcas na história do mundo, São Paulo: Cia Ilimitada,

2019, capítulo 2, ponto 8. “A forma concreta da eleição é o templo no tempo” (pp. 105-115).

 Leaning on the Everlasting Arms

 Canzone del melograno

Glória 

Carrón: Boa noite a todos! Continuemos o nosso percurso. Quero começar por uma das muitas 

reações suscitadas pelas últimas Escolas de Comunidade, sobretudo a última. 

Colocação: Estes têm sido dias um pouco difíceis em vários âmbitos: trabalho, casa, amizades. 

Parece que nada me fala e tudo o que vejo me parece uma montanha intransponível, impossível de 

escalar. E eu só lia o texto da Escola de Comunidade porque os amigos à minha volta insistiam em 

me dizer que era muito bonito. Mas eu lia e relia e não entendia nada. Ou melhor, pareciam muitas 

palavras bonitas, mas que não tinham nada a ver com a minha vida neste momento. Certamente 

reconhecia aspectos da minha vida passada (por exemplo, como conheci o Movimento, etc.), mas 

no presente não via nada, sobretudo não nascia nenhuma pergunta. Então eu reli o texto da última 

Escola de Comunidade, de 16/12, quando você, respondendo a uma das colocações, disse que nós 

podemos ler uma coisa, mas depois verificar outra; assim, não verificamos a fé ou Cristo, mas as 

nossas tentativas. Esse trecho me causou um sobressalto porque percebi que era exatamente o que 

eu estava fazendo enquanto lia o texto. De fato, nada me falava e, então, pensei: “Como estou 

olhando para tudo? Só a partir dos limites que vejo ou pela promessa que existe?” Isso já me 

parece um começo, mas preciso de ajuda, porque percebi que o Mistério está fazendo com que eu 

me dê conta de coisas que antes eu não via, e que os outros provavelmente também não percebem. 

O grande risco é pensar que aqui, para mim, agora, não há mais nada para descobrir; mas só de 

pensar nisso tremo pela falsidade dessa frase. Como faço para conservar todas estas coisas que me 

causam dor sem que se tornem uma medida ao olhar para o outro e para a realidade, mas que 

sejam a possibilidade de um caminho de amizade verdadeira? Obrigada. 

Carrón: Quis começar com a sua colocação porque pode nos ajudar a descobrir a partir da 

experiência o que o texto da Escola de Comunidade de hoje diz. Também nós, que fomos 

escolhidos, que temos uma morada, uma casa, podemos estar à mercê de nós mesmos e não 

entender mais. Você disse: “muitas palavras bonitas, mas que não tinham nada a ver com a minha 

vida neste momento”. Porque muitas vezes, como dissemos na última Escola de Comunidade, 

podemos ler uma coisa, mas depois verificar outra. Por isso você sentiu necessidade de ajuda. Do 

que precisamos? Precisamos, como vemos, de um lugar como este, para onde podemos voltar sem 

nos escandalizarmos com nada, um lugar irredutível às nossas reduções, às nossas interpretações. 

Isso me comove constantemente, porque é a confirmação do método de Deus. Cada um pode 

perceber na própria pele como está distante do que lê no texto da Escola de Comunidade. Como 

Cristo, segundo o Seu desígnio, responde à dificuldade que você relata e na qual todos podemos nos 

reconhecer, de um modo ou de outro? O texto da Escola de Comunidade de hoje começa assim: “O 

eu novo nasce do gesto de eleição de Cristo que o insere na companhia humana gerada por Seu 

Espírito, na Igreja. Essa eleição assume sempre uma forma histórica concreta” (p. 105). Para 

responder às suas perguntas – Como conservar todas essas coisas? Como ser ajudada? Como 

sempre encontrar alguém que me ajude? –, Cristo insere você num lugar, numa companhia gerada 

por Seu Espírito. Então, com que finalidade nos insere nesse lugar? 
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Colocação: Ao estudar o ponto da Escola de Comunidade, me deparei com um texto denso e 

exigente. Tive de lê-lo várias vezes e posso dizer que estou apenas na superfície, na soleira daquilo 

que Giussani quer nos dizer. Pelas relações e dinâmicas que vão surgindo, me parece que é um 

percurso, um caminho, um aprofundamento contínuo. No que me diz respeito, não é um problema 

intelectual, mas de experiência. Eu não entendo, não compreendo, porque ainda não vivo no nível 

que Giussani descreve. E nasceram muitas perguntas: Como ele pode dizer o que diz? Quem não 

desejaria isso? Quem não gostaria de amar assim, de olhar para a cruz como um terrível gargalo, 

mas que conduz à virgindade? Tudo é profundamente desejável, mas ainda distante para mim. 

Então, qual é o caminho que Giussani me sugere? Creio que entendi que tudo parte de um 

Acontecimento, do acontecer, e que o “perfume do pertencer” nasce da permanência no “vínculo 

essencial”. Gostaria que você me ajudasse a entender melhor isso, porque desejo viver essas coisas 

e queria saber como chegar lá! Então, o que me falta? 

Carrón: Como vocês estão vendo, se lemos o texto a partir da experiência que fazemos, ele começa 

a nos falar e se torna menos exigente: “O mistério de Deus, que sem isso seria percebido como algo 

extremamente distante, abstrato” (p. 166), escolheu estar próximo de uma forma que nos permita 

entender melhor e mais facilmente o que Ele quer nos dizer, ou seja, fazendo com que se torne 

experiência algo que sentimos distante. De fato, como você disse muito bem, não é um problema 

intelectual, mas de experiência. Uma explicação não pode substituir a experiência. Então, a partir 

dessa pergunta, olhemos juntos outra vez para o texto da Escola de Comunidade: “Cristo toma o 

homem no Batismo, leva-o a crescer, a tornar-se adulto, e, num encontro, lhe dá a experimentar a 

proximidade de uma realidade humana diferente, correspondente, persuasiva, educativa, criativa, 

que de alguma forma o impressiona” (p. 105). Para entender o alcance dessas palavras é preciso 

voltar ao conteúdo dos pontos anteriores, onde Giussani nos diz que podemos perceber como pouco 

familiar até o Batismo, o fato mais decisivo da nossa vida: “Na hierarquia de estimas e interesses 

que governa a nossa vida, nada é menos familiar do que o Batismo. No entanto, nada é mais 

radicalmente decisivo”. E acrescenta que ele pode ser “sepultado sob uma espessa camada de terra 

ou num túmulo de esquecimento” (p. 71). Portanto, podemos esquecer e achar pouco familiar a 

coisa radicalmente mais decisiva para a nossa vida. Como Deus responde à necessidade de que se 

torne nosso o que ainda percebemos como distante? “Num encontro, lhe dá a experimentar a 

proximidade de uma realidade humana diferente” (p. 105). Um encontro torna possível que o que 

desejamos se realize. Um encontro que nos insere numa companhia, mas não numa companhia 

qualquer: na “companhia humana gerada por Seu Espírito, na Igreja”. Só ela desperta uma memória 

e torna mais fácil a nós reconhecer Cristo. Dom Giussani liga essa observação ao ponto sobre o qual 

começaremos a trabalhar no próximo encontro: “Os Movimentos [os carismas] fazem da Igreja uma 

casa viva, vivente, calorosa, cheia de luz e de palavra, de afetividade, de explicação, de resposta” 

(pp. 116-117). Que graça recebemos! Não consigo passar um dia sem ser invadido por uma gratidão 

pela eleição a participar da experiência do carisma. Não era para ter acontecido comigo, 

obrigatoriamente. Por isso sou tão grato!  

Vejam como uma amiga nossa descobriu isso. Ela não pode se conectar esta noite, então leio a 

contribuição que enviou: 

“Gostaria de lhe agradecer por estes meses de Escola de Comunidade e pelo modo como, neste 

ano difícil, nunca deixou de nos desafiar a ver o bem que esta situação podia trazer para a nossa 

vida. Trabalho num pequeno armazém de uma empresa agrícola, e desde que a pandemia começou, 

assim como tantos outros negócios que vendem gêneros alimentícios, nosso trabalho nos 

sobrecarregou revolucionando um pouco nossos dias. Foi um desafio que acolhi com grande 

entusiasmo, mas que não me poupou o drama de uma vida que pode ser vazia, mesmo repleta de 

coisas para fazer. Nestes meses encontrei um número grande de pessoas que, fechadas em casa, 

passavam pela venda só para tomar um pouco de ar e dar uma caminhada. Quanta solidão tenho 

visto! Eu também, embora sobrecarregada por um trabalho que amo, com muita frequência nestes 

meses experimentei o mesmo vazio que vejo no rosto das pessoas e do qual você nos falou tanto. Há 

uma falta que sempre vem à tona, mesmo depois de um dia cheio, e que nos afeta mais do que todo 
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o resto, que me derruba e muitas vezes me faz mergulhar numa grande tristeza. Mas que sorte, que 

graça ter encontrado o Movimento! E este é o ponto de apoio, o ponto a que me agarro e de onde 

parto: o trabalho de Escola de Comunidade está me acompanhando muito, junto com a vida do 

Movimento, essa companhia pela qual nunca fui tão grata. Não posso desejar outra coisa. Quem 

mais leva minha vida tão a sério? Ter a possibilidade de encontrar Cristo todas as manhãs é a 

única semente que pode fazer florescer novamente o meu coração, que preenche essa falta e que me 

permite estar diante dos dramas mais difíceis da vida. Não encontrei nenhum outro lugar no mundo 

que me convide constantemente a isso. Ter encontrado o Movimento é o maior dom que poderia 

receber”.  

Carrón: Este é o dom que nós recebemos para percorrer o caminho de que falávamos antes. Por 

quê? Porque, como ela disse: “Não encontrei nenhum outro lugar no mundo que me convide 

constantemente a isso”, ou seja, que nos encoraje a deixar Cristo entrar como o único que consegue 

fazer nosso coração florescer novamente. Portanto, qual o tipo de companhia que precisamos?  

 

Colocação: Parto de algumas frases do ponto 8 para colocar uma questão que, ultimamente, sinto 

como urgente. “Um Outro nos fez encontrar aquilo que é decisivo para nos introduzir na relação 

segura e definitiva com o nosso Destino. E a forma desse encontro é de uma companhia precisa, 

cujo início e cujo desenvolvimento podem ser datados. [...] Essa companhia que nos é fixada pelo 

Espírito de Cristo tem uma estrutura, uma ossatura, um parâmetro constitutivo preciso” (p. 107). 

Nos últimos meses, devido a tudo o que está acontecendo, torna-se cada vez mais rarefeita a 

companhia em relação ao modo como sempre a vivi. Faltam pontos de referência, as ocasiões de 

relacionamento reduzem-se a alguns momentos nos quais é difícil ir a fundo nas questões, se 

insidia um tipo de contentamento que mortifica o entusiasmo ligado a algumas iniciativas do 

Movimento. Por outro lado, sinto com mais força a companhia do Mistério, de Cristo, que muitas 

vezes me parece mais real do que no passado. Surpreendo-me com quanto a sua Presença é uma 

companhia formidável, não psicológica, não só espiritual ou ética, mas principalmente uma 

ligação que faz eu me sentir bem e saborear esta realidade que, como estamos vendo, é complicada 

para todos. Dessa experiência nasce uma pergunta: Mas, então, é possível viver Cristo plenamente 

mesmo sem esta estrutura, sem estes parâmetros constitutivos concretos? A pergunta persiste, e a 

Escola de Comunidade fez com que ela emergisse de forma mais nítida. 

Carrón: Você acha que nestes meses você teria descoberto em si a presença poderosa de Cristo 

sem ter uma ligação com esta estrutura? 

Colocação: Decididamente, não! 

Carrón: Perfeito. Mas, como você vê, você pode viver a companhia fixada pelo Espírito – como 

diz o texto da Escola de Comunidade –, uma companhia com essa ossatura precisa, mas sem 

perceber a presença d’Ele, como acontecia com você no passado. Por isso Deus usou desta 

circunstância para fazê-lo descobrir ainda mais conscientemente a presença d’Ele. E você pôde 

descobrir isso justamente pelo laço que você tinha com essa ossatura. Para tantos outros, como 

vimos pela capa da Times, 2020 foi um ano que deve ser eliminado, ponto! Porém, foi justamente 

neste ano que você cresceu na consciência da presença d’Ele. Esse é o motivo pelo qual Cristo 

introduziu você nesta companhia cristã viva, porque ela nos chama a atenção continuamente, como 

nenhum outro lugar consegue fazer.  

Mas de que chamado de atenção precisamos? 

 

Colocação: Neste último mês fiquei impressionado ao ver-me em ação. Uma certa dificuldade em 

casa com a minha esposa, com a educação dos filhos, a continuação, no trabalho, da crise da 

pandemia e as preocupações a ela concernentes, me afastaram do trabalho sistemático sobre o 

texto da Escola de Comunidade. Em pouco tempo (trinta dias), vi meu olhar, meu desejo de buscar 

os sinais d’Ele, regredirem tão rapidamente que foi muito fácil perceber. Entre os muitos sinais, o 

mais evidente foi que diante dos meus clientes que reclamavam da crise, do governo, etc., eu tinha 

me tornado uma caixa de ressonância daquelas reclamações. Resumindo: no fim, como em toda 
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experiência humana, o que importa é trabalhar sobre ela, dedicar-lhe tempo e espaço. Sem esse 

trabalho, acontece uma coisa muito simples: invertemos o método com que Ele nos encontra. Em 

vez de tender a me surpreender com o que Ele quer me dar através do real, procuro ler o real a 

partir da minha ideia, às vezes reclamando que Ele não acontece mais.  

Carrón: Estão vendo? Quando nos olhamos em ação, logo emerge à nossa consciência qual é a 

necessidade. De fato, fazendo a comparação com aqueles perto dos quais vivemos, ficamos 

reclamando como eles. Foi dessa constatação que você adquiriu consciência do valor de um lugar 

como este, no qual o Mistério nos inseriu: a contribuição fundamental que ele nos dá é um chamado 

de atenção sobre o método. Como você disse, muitas vezes nós invertemos o método. É preciso 

trabalhar sobre isso, senão podemos ler – como disse a primeira colocação – uma coisa, mas depois 

verificar outra. Por quê? Porque somos tão frágeis que só se levamos esse trabalho a sério 

pessoalmente, podemos fazê-lo tornar-se nosso. O carisma, ou seja, a graça através da qual o 

Mistério nos introduziu no relacionamento com Cristo, é fundamentalmente um método. Por isso, o 

trabalho consiste em nos tornarmos conscientes da forma através da qual podemos não acabar na 

reclamação. E quando alguém começa a trabalhar sobre isso, logo começa a perceber onde 

experimenta esse chamado ao método.  

 

Colocação: Nestes últimos meses, retomei mais seriamente o trabalho da Escola de Comunidade. 

Isso aconteceu graças ao convite de um amigo que começou um grupo com outros três. Somos 

amigos desde o tempo da universidade e nunca deixamos de nos ver. A vida tem sido difícil para 

cada um de nós e todos, por um motivo ou por outro, tinha deixado um pouco de lado o trabalho 

pessoal da Escola de Comunidade. A beleza desse grupo está no fato de que cada um faz um 

trabalho sério e pessoal sobre o texto e isso está dando uma nova vida para nossa amizade. 

Estamos todos bastante “destruídos”, cada um com seus problemas. Toda a dramaticidade das 

nossas vidas inunda a Escola de Comunidade e nunca nos distraímos, cuidando para não nos 

tornarmos um grupo de consolo ou de nostalgia. Há um segundo fato que gostaria de contar: 

nestes últimos dias, depois de uma consulta, soube que a minha doença progrediu um pouco e 

fiquei triste, sombrio, e perguntava a mim mesmo: “Por que sou tão apegado à vida, àquilo que 

vivo, àquilo que tenho (uma família formidável)? O que é que eu não quero perder?” Lendo o texto 

da Escola de Comunidade, cheguei no último parágrafo: “Um Acontecimento gera continuamente 

um vínculo, um pertencer, um modo de vida diferente, uma moralidade nova, uma perfeição, da 

qual vem o fruto que colabora para a realização do jardim terrestre, do paraíso terrestre. Assim, 

temos a nossa parte no cumprimento do desígnio de Deus, na explosão da glória humana de Cristo 

na história” (p. 115). Um Acontecimento marcou a minha vida e continua marcando-a. Isso me 

liga ao meu cotidiano e dá uma tal intensidade à minha vida que a torna mais desejável de ser 

vivida. É isso que eu não quero perder. 

Carrón: Por um motivo ou por outro, sua vida e a de seus amigos são difíceis, mas vocês não 

desistiram do trabalho de que falamos antes. Toda a dramaticidade de que o Mistério não nos poupa 

nos ajuda a descobrir o valor do que Ele nos dá. Quem tinha uma doença, quando encontrava Jesus 

entendia que o dom da Sua presença era a resposta àquela necessidade. Do mesmo modo, a 

dramaticidade destes meses fez você descobrir como a graça d’Ele vale mais do que a vida e, então, 

o fez entender que Cristo veio para responder à sua necessidade, e que “Deus revela-se à sua 

criatura [...] em termos humanamente compreensíveis” (p. 107), num lugar, numa morada. 

 

Colocação: Peço ajuda sobre uma passagem do ponto 8 que me parece importante: “Uma morada 

é como a coagulação da companhia, da comunidade, da caridade, numa dimensão real e cotidiana 

de espaço. [...] Essa morada pode ser de duas espécies” (pp. 107-108): a família e o mosteiro. 

Parece-me que falar apenas de duas espécies de morada seja restritivo. O horizonte que 

experimento na companhia feita de alguns rostos é determinante para viver a família. Para mim, 

dentro daqueles rostos, que são como um lugar e uma morada, há uma Presença que dá vida e 

respiro a tudo, e que vem antes da família. Dependo daqueles rostos para viver uma abertura a 
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toda a realidade e, portanto, também à família. Ver que alguns vivem a companhia e a família 

como “bolhas” que os protegem de tudo, não me fascina. Então pergunto: qual é a relação entre a 

companhia dada de alguns rostos e a família entendida como morada? 

Carrón: É fantástico o que você disse. Só é restritivo falar de apenas duas espécies de morada – 

família e mosteiro – se desligamos o ponto sobre a família e o mosteiro daquilo que lemos nas 

páginas anteriores sobre o encontro, a companhia, a Igreja e o Batismo. Tudo isso é retomado para 

colocar no justo lugar a questão que você levantou e que ficará clara no ponto dedicado ao carisma, 

sobre o qual trabalharemos nas próximas semanas. Porque a família, como diz o livro, é um “sinal 

original […] decisivo como instrumento para nos introduzir na relação definitiva com o destino”; 

por isso “o encontro entre um homem e uma mulher não pode ser definido pela finalidade exclusiva 

de ter filhos, mas, antes de mais nada, pelo fato de serem um para o outro companhia rumo ao 

Destino” (pp. 108-109). Quando um homem se apaixona, reconhece a mulher – e vice-versa – como 

a presença mais amada que o abre à totalidade: “Cada um identifica no outro o sinal da relação com 

o todo [...] sinal este doado por Deus à sua vida” (p. 109). Mas para poder viver isso é preciso, 

como você disse, ter presente a grande morada que é a Igreja e, nela, a morada estabelecida pelo 

Espírito Santo para cada um de nós, que é o carisma. Por isso entendo bem a sua pergunta.  

Então, qual é a relação entre a companhia e a família? 

O amigo que gostaria de falar está com problemas de conexão, por isso vou ler a contribuição que 

ele enviou e que nos ajuda a aprofundar a questão:  

“Nas últimas semanas, depois de me encontrar com amigos para voltar a fazer a Escola de 

Comunidade, aconteceu (como não me acontecia há muito tempo com essa intensidade!) ter uma 

vontade e um desejo particular de trabalhar sobre a Escola de Comunidade, tanto que falava sobre 

o texto com minha mulher com entusiasmo e com gosto. Em particular, me detinha sobre as 

“espécies” de morada, que podem ser a família ou o mosteiro. Lendo o que Dom Giussani diz 

sobre o que uma família deveria ser, ou seja, ‘o espaço em que a relação com Cristo se fixa em 

todas as nossas ações, e nos torna, portanto, construtores de uma realidade nova’ (p. 114), refletia 

sobre o fato de que, pelo contrário, muitas vezes acontecem situações em que podemos dizer que 

ela é tudo, menos o que está descrito. Essa distância que eu via entre o que o texto diz e a 

experiência, me obrigou a voltar a me perguntar de novo o que é a morada para mim, hoje, quer 

dizer, se é mesmo o lugar em que ‘a pessoa vê no outro o mistério de Cristo presente como rosto”, 

e onde “aprende com as próprias dificuldades da relação [...] a ver no outro o mistério de Cristo’ 

(p. 113). Fui inevitavelmente forçado a voltar ao fato que citei no início, ao espanto por ter vontade 

de fazer Escola de Comunidade, de aproveitar os momentos, as situações, os amigos e uma história 

que me foi dada como o leito de um rio que me conduziu até aqui. Diga-me se estou errado, mas, 

me parece que, indo além daquilo que o capítulo diz, a morada é mais do que a família, do que o 

convento, do que o mosteiro ou do que a Casa: a morada é a história inteira em que o Mistério me 

colocou quando, anos atrás, me fez encontrar o Movimento”. 

Carrón: Portanto, seria restritivo falar de família se desligássemos o assunto do contexto no qual o 

livro da Escola de Comunidade insere esse ponto. Como já mencionei, veremos isso com mais 

clareza no próximo encontro, quando trabalharemos o ponto 9, sobre o carisma. É interessante ver 

isso brotar da experiência, como está acontecendo hoje, porque o Movimento nos foi dado para 

vivermos a família.  

 

Colocação: O ponto sobre a família me impressionou muito, porque reconheci cada palavra como 

verdadeira. Quando me casei tinha o desejo – e pensava que sabia o que era se casar com a 

consciência de um significado maior – de seguir o caminho feito por um Outro. Mas ao longo dos 

anos percebi (estou casada há 18 anos) que tinha uma ideia minha, um projeto meu sobre o que 

significava família. Quanto mais os anos passavam, mais as coisas não correspondiam às minhas 

expectativas. Tudo me parecia cada vez mais uma objeção. Por graça, porém, sempre tive grandes 

amigos que me ajudaram a levantar o olhar e a não me deter; e, sobretudo, graças ao trabalho da 

Escola de Comunidade, aos poucos tudo mudou. Agora tomei consciência de que as palavras do 
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texto sobre a família são carne viva para mim, quer dizer, são verdadeiras. Aquilo que há pouco 

tempo era objeção, agora é a minha possibilidade de caminhar. Então, meu marido, que não é 

como eu gostaria, é o gargalo para eu ir mais a fundo do verdadeiro significado e, dentro desse 

olhar de reconhecimento, tudo floresce. Se não tivesse encontrado esta companhia, não sei se ainda 

estaria casada, no sentido de que tudo teria sido uma objeção, portanto teria desistido. Mas agora 

consigo olhar para o meu marido e para os meus filhos reconhecendo sempre um bem, porque 

reconheço Jesus neles e não paro no que é imediato, dizendo: “se o meu marido fosse diferente...”, 

“se meus filhos fossem diferentes...”, “se as circunstâncias fossem diferentes...”. Então, posso dizer 

de verdade que a realidade é perfeita assim como é, porque é o caminho para reconhecê-Lo, para 

reconhecer Jesus. Por isso, obrigada por todo o trabalho que nos ajuda a fazer. 

Carrón: É maravilhoso que alguém de nós possa reconhecer dentro da experiência como muitas 

vezes nos desviamos para fazer um projeto que, depois, não satisfaz. Porém, participando de um 

espaço maior onde o Mistério nos inseriu, vivendo nesta companhia maior, as coisas começam a ser 

tornar carne viva – como você disse –, e o que era objeção se torna possibilidade de caminho. Nada 

nos é poupado, mas tudo se torna mais para nós. No tempo que passa a objeção se torna uma 

possibilidade, e dentro desse olhar novo tudo floresce. Será que tudo mesmo, até a gratuidade?  

 

Colocação: Fiquei feliz com o que a amiga que acabou de se colocar disse, porque começa a me 

dar uma hipótese de resposta. 

Carrón: Perfeito! 

Colocação: Há um ponto sobre o qual tive muita dificuldade e que fez surgir muitos 

questionamentos. Queria perguntar se poderia me ajudar a entender melhor o que Giussani 

escreve na página 110 do livro. O que significa “gratuidade”, o que e significa que eu posso estar 

diante das traições do outro, do limite do outro? Lia estas páginas pensando nos meus limites, 

pensando na separação dos meus pais, e tornava-se urgente uma resposta à pergunta: “Mas será 

que uma pessoa pode realmente estar totalmente diante do limite do outro, do erro do outro?” 

Porque se não fosse assim, no final seria um esforço para quem tem mais capacidade de resistir, de 

encontrar uma mulher que o deixa calmo e sereno.  

Carrón: Vamos ver se alguém lhe responde falando da própria experiência. 

 

Colocação: Durante a Escola de Comunidade do meu grupo na última sexta-feira, nos detemos 

sobre esta frase do ponto 8: “A pessoa aprende com as próprias dificuldades da relação – 

iluminadas pelo juízo da presença d’Ele – a ver no outro o mistério de Cristo” (p. 113). Intuí o que 

isso significa e o alcance que tem, mas nunca ficou tão claro como depois do que aconteceu no fim 

de semana. Na sexta-feira à noite eu e meu marido tivemos uma discussão sobre o ponto mais 

difícil do nosso relacionamento, e eu fui dormir irritada. O perdão não passava de uma lembrança 

distante e eu me sentia incapaz de tudo. No dia seguinte, não me parecia mais haver esperança de 

resolver a questão. Passei a manhã fazendo as compras sozinha, queria me isolar do mundo e não 

ver ninguém. Quando voltei para casa, estava convencida de que iria encontrar meu marido nas 

mesmas condições que as minhas. Mas, contra todas as minhas expectativas, ele tinha dado a volta 

por cima, não tinha parado na discussão da noite anterior. Isso me surpreendeu. Olhei para ele e 

percebi o que Jesus estava me dizendo. Diante da minha falta de forças para enfrentar a situação, 

Ele estava me dizendo: “Sou Eu que faço a sua relação com seu marido, sou Eu que faço a sua 

vida, pare de sentir o peso o mundo nos ombros e Me deixe agir”. Pois bem: a relação com meu 

marido, mesmo dentro daquela dificuldade, foi um sinal verdadeiro do mistério de Cristo na minha 

vida, que me fez recomeçar com uma esperança que há muito tempo eu não tinha. Obrigada. 

Carrón: Estão vendo? É possível. Não com a sua energia, não com a sua capacidade de fazer. Por 

isso começamos a Escola de Comunidade lembrando como o Mistério nos introduziu, nos inseriu 

num lugar que torna possível aquilo que para nós pareceria impossível, como você acabou de 

contar. Se nós nos deixamos arrastar por Sua presença, aos poucos, como você disse, o que era uma 
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objeção se torna uma possibilidade, segundo um desígnio que não é o nosso. Muitas vezes, 

gostaríamos que certas coisas pudessem ser resolvidas mais rapidamente, normalmente gostamos de 

ditar o tempo de uma mudança. No entanto, só quem tem a paciência de dar tempo para o Mistério 

operar, dentro de um lugar como o nosso, poderá ver florescer a gratuidade que nos parece 

impossível. Porque é impossível, amigos, se não somos “arrastados” pelo Mistério. Por isso sempre 

fico impressionado com o que Dom Giussani diz quando fala da caridade. Nós achamos que é uma 

“coisa nossa”, algo que podemos viver gerando-a nós mesmos, enquanto ele parte da iniciativa do 

Mistério: “Com amor eterno eu te amei, por isso te atraí para mim, tendo piedade do teu nada” (cfr. 

Jr 31,3). A caridade é, antes de tudo, iniciativa de um Outro, como vimos desde o início. E só se 

fazemos experiência disso neste lugar no qual Cristo nos inseriu, num determinado momento, “sob 

a pressão de uma comoção” (L. Giussani, É possível viver assim?, São Paulo: Cia. Ilimitada, 2008, 

p. 285) por termos sido tratados por Ele com caridade (“Deus se comoveu com o nosso nada. Não 

só: Deus se comoveu com a nossa traição, com a nossa rude pobreza, esquecida e traiçoeira 

pobreza, com a nossa mesquinhez”; É possível viver assim?, op. cit., p. 277), podemos, também 

nós, nos tornar capazes de gratuidade. É impossível conseguirmos ser gratuitos sozinhos – vocês 

têm perfeitamente razão –; só podemos nos tornar cada vez mais capazes de gratuidade pela 

gratidão que transborda em nós pelo que recebemos de Cristo neste lugar. E nos maravilharemos 

por primeiro porque, como ouvimos hoje, o que não esperávamos tornou-se possível: quase 

emergindo da gratuidade em que está imerso, a postura de seu marido a impressionou a ponto de 

regenerar o relacionamento e o casamento de vocês. Mas muitas vezes temos pressa que as coisas 

aconteçam segundo o tempo ditado por nós e, consequentemente, o método de Deus nos irrita 

porque é muito submisso, respeita muito o nosso caminho humano, a nossa liberdade. O ponto é 

que se trata do método mais adequado para nós, porque se precisássemos cumprir certas condições, 

nenhum de nós conseguiria! Por isso, não podemos pedir aos outros aquilo que não conseguimos 

cumprir. Só se aceitarmos o método de Deus poderemos ver se realizar a gratuidade nos 

relacionamentos que, de outra forma, seria impossível. Porque “tudo parte de um Acontecimento, 

do acontecer, e o ‘perfume do pertencer’ nasce da permanência no ‘vínculo essencial’”, como dizia 

a segunda colocação desta noite: ela desejava que isso se tornasse dela, para chegar até aí, até a 

gratuidade de que você fala. Se tivermos paciência, chegaremos lá aos poucos, graças a Ele, que nos 

introduz nesta experiência: “Na casa, na família, entre esses amigos, encontra-se continuamente 

[não só os nossos limites, que todos sabemos elencar muito bem] o Acontecimento dessa Presença 

que, quando reconhecida, muda o olhar [como mudou o olhar do seu marido] e o sentimento de si e 

de todas as coisas. Na casa, a pessoa vê no outro o mistério de Cristo presente como rosto. A pessoa 

aprende com as próprias dificuldades da relação – iluminadas pelo juízo da presença d’Ele – a ver 

no outro o mistério de Cristo” (pp. 112-113). Por isso é sempre decisivo se nós, por causa do que 

aconteceu na nossa vida, damos espaço à promessa que nos alcançou quando encontramos Cristo 

numa realidade viva como o Movimento, para que possa realizar o desejo que temos de viver e ver 

nos relacionamentos entre nós e na família o mistério de Cristo. Essa é a grande promessa que 

Cristo nos fez e continua fazendo, como documentam muitos dos testemunhos que escutamos 

constantemente todas as vezes que fazemos gestos como este. 

 

Avisos: 

 

Escola de Comunidade. A próxima Escola de Comunidade por videoconferência acontecerá na 

quarta-feira, 24 de fevereiro, às 21h.  

Neste mês, trabalharemos sobre o ponto 9 do segundo capítulo de Deixar marcas na história do 

mundo, que tem como título: “A modalidade persuasiva com a qual o Espírito Santo intervém na 

história: o carisma”.  

 

Livro do mês. O livro do mês [na Itália] para fevereiro e março será Deserto. Il romanzo di Mosè, 

de Jan Dobraczyński, Morcelliana. 
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A leitura desse livro nos acompanhará no tempo da Quaresma, nos ajudando a penetrar na 

profundidade da palavra “eleição”, que estudamos na Escola de Comunidade.  

 

Encontro sobre a educação. Por iniciativa de alguns amigos professores, no sábado, 30 de janeiro, 

às 21h00, acontecerá um encontro público on-line com o título: “Educação, comunicação de si 

próprio. Crescer e ajudar a crescer em tempo de pandemia”. Será um diálogo comigo sobre as 

inúmeras provocações que estão emergindo neste tempo a partir da situação da escola, mas não só. 

Como dissemos na última Escola de Comunidade, a emergência educativa diz respeito a todos nós, 

não só aos “profissionais da área”. Todos, portanto, somos convidados a participar e a divulgar o 

convite a todos que possam se interessar. O encontro será transmitido ao vivo no canal do YouTube 

de CL, justamente para assegurar a maior abrangência possível. A partir de amanhã vocês 

encontrarão no site o flyer para baixar e divulgar também pelas suas redes sociais. 

 

Exercícios da Fraternidade 2021. Os Exercícios da Fraternidade acontecerão de 16 a 18 de abril, por 

videoconferência. Este ano não haverá os Exercícios dos Jovens Trabalhadores, que normalmente 

acontecem depois dos da Fraternidade. Haja vista a situação excepcional, será dada a possibilidade 

aos inscritos na Fraternidade de convidar amigos não inscritos.  

Nas próximas semanas serão enviadas mensagens sobre as formas de inscrição e de participação no 

gesto, tanto para a Itália quanto para os outros países.  

 

O Dia da Coleta de Medicamentos de 2021, promovido pelo Banco Farmacêutico na Itália, 

acontecerá de terça-feira, 9, a segunda-feira, 15 de fevereiro. 

Convido todos a participar, em primeiro lugar doando um remédio nas farmácias conveniadas e, 

depois, oferecendo a própria disponibilidade para trabalhar em algum turno como voluntário, nas 

formas que serão indicadas. Observo, em particular, a necessidade de voluntários para sábado, 13 de 

fevereiro. Para obter todas as informações, entrem em contato com o responsável do Banco 

Farmacêutico da sua comunidade, ou consulte o site www.bancofarmaceutico.org.  

 

Missas pelos aniversários de Dom Giussani e da Fraternidade. Como já foi comunicado através das 

Secretarias locais, este ano cada comunidade avaliará se e como propor a Missa com base nas 

disposições anti-covid vigentes, de pleno acordo com seu bispo e sempre observando a máxima 

prudência.  

Oferecemos tudo o que poderá ou não ser organizado como nosso agradecimento e pedido pessoal 

ao Mistério, para que a impossível correspondência que nos aconteceu e nos acontece no encontro 

com o Movimento nos encontre sempre maravilhados e felizes, de modo que nossa fidelidade ao 

carisma possa crescer. 

 

Veni Sancte Spiritus. 

Boa noite a todos! 
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http://www.bancofarmaceutico.org/



