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Editorial
O que nos arranca do nada?

O editorial desta edição é a 
carta que padre Julián Carrón, 
presidente da Fraternidade de 
Comunhão e Libertação, enviou 
a todo o Movimento.

Milão, 12 de março de 2020

Caríssimos amigos,
embora não haja ainda disposições das autoridades acerca do próximo mês 
de abril, a atual emergência sanitária e as problemáticas ligadas à organização 
dos nossos gestos impõem-nos cancelar todos os compromissos habituais 
deste momento do ano: os Exercícios da Fraternidade, os Exercícios dos Jovens 
Trabalhadores, o Tríduo Pascal de GS, os momentos da Semana Santa do CLU, as 
Vias Sacras, a Escola de Comunidade em conexão de 1º de abril.
 
Esta decisão, imposta pela emergência, não faz desaparecer a presença insidiosa 
do coronavírus entre nós nem atenua a provocação que ela representa, não nos 
permite virar para o outro lado, como se não nos dissesse respeito. Querendo ou 
não, concerne a todos nós. E, com todos, nós compartilhamos a mesma pergunta: 
como agir como homens perante esta circunstância?

Nestas ocasiões – que o Mistério não nos poupa –, podemos notar com ainda mais 
clareza a graça do carisma que nos investiu, verificando a sua capacidade de nos pôr 
diante do que ocorre. “A única condição para sermos sempre e verdadeiramente 
religiosos é vivermos sempre intensamente o real” (O senso religioso, Jundiaí: Paco 
Editorial, 2017, p. 167), disse-nos Dom Giussani. É esta concepção da religiosidade 
o que nos faz reconhecer qualquer circunstância como vocação. “Viver a vida como 
vocação significa tender para o Mistério através das circunstâncias pelas quais o 
Senhor nos faz passar, respondendo a elas. [...] A vocação consiste em caminhar 
para o destino, abraçando todas as circunstâncias através das quais o destino nos 
faz passar” (Realidade e juventude. O desafio, Lisboa: Diel, 1995, p. 67). Dom Giussani 
estava bem consciente da vertigem que isso introduz na vida: “O homem, a vida 
racional do homem deveria estar suspensa ao instante, suspensa a cada instante a 
este sinal aparentemente tão volúvel, tão casual, que são as circunstâncias através 
das quais o desconhecido “senhor” me arrasta, me provoca para o seu desígnio. E 
dizer “sim” a cada instante sem ver nada, simplesmente aderindo à solicitação das 
ocasiões. É uma posição vertiginosa” (O senso religioso, op. cit., p. 205). 

É difícil encontrar uma experiência mais adequada do que esta para descrever a si-
tuação em que ficamos quando estamos realmente diante do que acontece: um ver-
tiginoso “estarmos suspensos” “a cada instante a este sinal aparentemente tão volú-
vel, tão casual, que são as circunstâncias”. Contudo, esta é a única atitude racional, 
pois é por meio dessas circunstâncias que a presença do Mistério, desse ““senhor” 
desconhecido”, nos interpela, nos provoca ao Seu desígnio, à realização da vida.

Mas “a razão, impaciente, não tolera a adesão ao único sinal por meio do qual 
seguir o Desconhecido, sinal tão obscuro, tão opaco, tão aparentemente casual, 
como é a sucessão das circunstâncias: é como sentir-se em poder de um rio que nos 
arrasta para lá e para cá” (O senso religioso, op. cit., p. 205). Nestas semanas cada um 
de nós poderá ver qual posição é que vai prevalecer: uma disponibilidade a aderir 
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ao sinal do Mistério, a seguir a provocação da realidade, ou 
deixar-se levar por qualquer “solução”, proposta, explicação, 
a fim de distrair-se da provocação, evitar essa vertigem. Cada 
um de nós poderá, então, verificar a consistência real das “so-
luções” em que foi buscar refúgio. 

Como fazer-nos companhia nesta tribulação? De que compa-
nhia realmente precisamos? Quantas vezes não procuramos 
uma resposta esvaziando o acontecimento que nos alcan-
çou, reduzindo-o a um âmbito de relações que nos proteja 
do impacto das coisas, que nos poupe do desafio das circuns-
tâncias, em vez de nos impelir a vivê-lo! Mas semelhante 
companhia não pode responder: em momentos como o que 
estamos atravessando, em que a urgência da vida se faz ine-
vitável e poderosa, fica mais evidente do que nunca.

Um jovem amigo meu formou-se e começou uma vida nova. 
Consequentemente, já não conseguimos ver-nos com a mes-
ma frequência de quando ele ia à faculdade. Recentemente 
estava reclamando disso comigo. Lembrei-lhe um trecho do 
Evangelho. Certo dia, os discípulos estavam no barco com Je-
sus e perceberam terem-se esquecido de pegar os pães. Ape-
sar de terem testemunhado dois milagres gigantescos – duas 
multiplicações de pães como jamais ocorreram na história –,  
começaram a brigar entre si por terem esquecido os pães. 
Então fiz observar ao meu amigo que Jesus estava lá, do lado 
deles, no barco! E eles continuavam reclamando! O problema 
não era que estivessem sozinhos, já que Jesus estava com eles, 
mas para eles era como se não estivesse. E, de fato, discutiam en-
tre si que não tinham pão! Para mostrar onde estava o proble-
ma, Jesus não fez mais um milagre. De que adiantaria fazer 
mais um, depois de todos os que eles já tinham visto? Que 
contribuição dá Jesus, então? Dirige-lhes três perguntas. A 
primeira: “Quantos pães sobraram depois da primeira multi-
plicação?”. E depois: “Quantos sobraram depois da segunda?”. 
E por fim: “E ainda não entendeis?” (cf. Mc 8,19-21). Como é 
preciosa a contribuição que Jesus oferece aos seus amigos, ao 
não lhes poupar as perguntas! Ele não acrescenta explicações, 
não realiza outros milagres, mas solicita-os, a partir de dentro 
da experiência deles, a usar a razão até o fundo, de modo que 
pudessem dar-se conta de quem tinham encontrado (tinham 
consigo o dono da “padaria”!). Atenção: se não tinham enten-
dido, não era porque estivessem sozinhos ou não dispuses-
sem de elementos suficientes, mas porque ainda não tinham 
usado bem a razão. Com efeito, Jesus revelara-se a eles com os 
muitos sinais que tinham visto, de uma resposta excepcional, 

finalmente correspondente ao coração e ao desejo deles e dos 
demais, em muitas ocasiões, até dramáticas, mas eles ainda 
não tinham reconhecido quem Ele era, com aquele reconhe-
cimento que se chama fé e que “floresce no limite extremo da 
dinâmica racional, como uma flor de graça, a que o homem 
adere com sua liberdade” (Deixar marcas na história do mundo, 
São Paulo: Cia. Ilimitada, 2019, p. 42).

Jesus aproveita toda e qualquer circunstância para mostrar 
aos seus discípulos a Sua posição diante de tudo o que acon-
tece, de qualquer imprevisto, mesmo doloroso, para que eles 
experimentem a pertinência da Sua presença, da relação com 
Ele – da fé –, às exigências da vida. “O conteúdo da fé – Deus 
feito homem, Jesus Cristo morto e ressuscitado – que se mani-
festa num encontro, e por conseguinte num ponto da história, 
abraça todos os seus momentos e aspectos, que, como que 
arrastados por um redemoinho, são levados para dentro des-
se encontro e devem ser enfrentados de seu ponto de vista, 
segundo o amor que nasce dele, segundo a 3 possibilidade de 
utilidade em relação ao próprio destino e ao destino do ho-
mem que esse encontro sugere” (Deixar marcas na história do 
mundo, op. cit., p. 37). Se o encontro feito não se tornar para nós 
como um redemoinho para o qual são levados todos os mo-
mentos e aspectos da vida, ficaremos desorientados perante 
qualquer imprevisto novo, perante qualquer apuro novo. 

É assim, circunstância após circunstância, na experiência 
contínua de uma “conveniência” inesperada, que “o encontro 
que tivemos, totalizante por natureza, se torna com o tempo 
[ressaltando: com o tempo] a forma verdadeira de todos os re-
lacionamentos, a forma verdadeira com que olhamos para a 
natureza, para nós mesmos, para os outros, para as coisas. Um 
encontro, se é totalizante, torna-se forma e não simplesmente 
âmbito de relações: não estabelece apenas uma companhia 
como lugar de relações, mas é a forma com que estas são con-
cebidas e vividas” (Deixar marcas na história do mundo, op. cit., 
pp. 37-38). 

É neste nível da questão – o reconhecimento da natureza 
totalizante do encontro, que se torna forma verdadeira de 
toda relação – que vêm em nosso auxílio presenças realmente 
“amigas”, que nos testemunham o caminho que nos permite 
viver uma situação como a atual. Presenças que nós não pro-
gramamos, tão excepcionais – mesmo dentro das circuns-
tâncias de todos – que nos deixam sem palavras, em silêncio. 
“De repente fui jogada numa trincheira. Parece que estamos 



em guerra. O meu dia a dia no trabalho e na família mudou 
em um dia. De médica, de mãe, de mulher, passei a dormir 
em isolamento do meu marido, sem ver meus filhos há duas 
semanas, sem poder ter um contato direto com os pacientes. 
Entre mim e os meus doentes há uma máscara, uma viseira e 
o escafandro deles. Em geral são idosos que vivem este mo-
mento sozinhos. Têm medo. Morrem sozinhos. E os paren-
tes, isolados em casa, não podem assistir o seu amado, a sua 
amada, e recebem telefonemas no meio da noite em que lhes 
comunico a morte do seu familiar: entre mim e eles há o te-
lefone. Que posso fazer eu humanamente para eles, enquan-
to cristã? Entro na enfermaria, procuro um sorriso e o abraço 
de uma amiga enfermeira: neste momento de isolamento 
também preciso sentir-me fisicamente junto de alguém. 
E só posso abraçá-los a eles. Perante tudo isso, sustenta-me 
reler todos os dias a carta de Carrón ao Corriere della Sera (“Eis 
como nas dificuldades aprendemos a combater o medo”, 1º. 
de março de 2020), que me ajuda a voltar para uma posi-
ção de abertura, a perguntar-me o que no fundo resiste. Sou 
chamada a reconhecer o essencial, o verdadeiro. Além disso 
há todo o percurso feito sobre o texto da Escola de Comuni-
dade: a provação é a maneira com que a fé pode crescer, se a 
liberdade estiver lançada diante da Preferência que nos pede 
tudo. E isso é vertiginoso. Nós temos de confiar e assumir esse 
risco. A certeza que sustenta a nossa vida é um vínculo, e há 
um caminho a fazer para chegarmos a essa certeza afetiva. As 
circunstâncias são-nos dadas para nos apegarmos mais a Ele, 
que está nos chamando de um jeito misterioso. A fé é confiar 
que Ele está nos chamando. “Só quando domina uma espe-
rança fundamentada é que ficamos em condições de encarar 
as circunstâncias sem fugir.” Somos chamados mais do que 
nunca a responder a Ele, que nos chama misteriosamente. É 
esta a certeza que posso dar aos meus doentes, aos parentes, 
além de fornecer o tratamento médico.”

Este é o desafio que cada um de nós encara. Neste momento, 
em que o nada se espalha, o reconhecimento de Cristo e o 
nosso “sim” a Ele, até no isolamento em que cada um de nós 
possa ser obrigado a estar, já é a contribuição para a salvação 
de todos os homens hoje, antes de qualquer tentativa legíti-
ma de se fazer companhia, que de toda forma deve ser pro-
curada nos limites do permitido. Nada é mais urgente do que 
esta autoconsciência. 

Embora não possamos fazer os Exercícios da Fraternidade, 
nada nos impede de prosseguir no nosso caminho para con-

tinuarmos a aumentar a certeza, a “esperança fundamen-
tada” de que precisamos absolutamente para viver estas 
circunstâncias. Portanto envio-lhes a pergunta que eu tinha 
pensado para a preparação dos Exercícios, nunca tão perti-
nente à situação como agora: “O que nos arranca do nada?”. 

Todos vimos o quanto foi útil a pergunta enviada no ano 
passado para estarmos atentos à experiência que vínhamos 
fazendo. Este ano pode ser ainda mais decisivo. Convido,  
portanto, a quem o desejar, a mandar sua contribuição para 
comunicazionifrat@comunioneliberazione.org. 

Veremos, então, como valorizar, todos juntos, o percurso das 
semanas que nos aguardam e como responder da maneira 
mais adequada às perguntas que surgirem. Abertos ao im-
previsto. É um tempo inédito e dramático. 

Que tamanho podem adquirir os gestos tão caros a nós como 
o Angelus de manhã, ao meio dia e à noite; o Memorare antes 
de ir dormir; o trabalho cotidiano, pessoal e em família, sobre 
a Escola de Comunidade; e a jaculatória Veni Sancte Spiritus  
no primeiro despertar e em qualquer instante em que a 
circunstância se torna tão desafiante que precisamos gritar 
para conseguir ficar diante dela! 

Recomendo-lhes a caridade fraterna, com uma atenção às 
necessidades que surgirem entre nós, permanecendo em 
contato como for possível, aproveitando ao máximo todos os 
instrumentos que a tecnologia hoje nos oferece. 

Por fim, segundo o convite do Papa Francisco, “continuemos 
rezando pelos doentes, pelos trabalhadores da saúde e pe-
las tantas pessoas que sofrem com esta epidemia”. Abraço a 
cada um de vocês nesta Quaresma tão decisiva para a nossa 
conversão a Cristo, vitorioso sobre a morte. 

Acompanhemo-nos, deixando-nos desafiar pelos tempos 
que vivemos, para não perdermos a ocasião que o Mistério 
preparou para nós! 

Seu, 
padre Julián Carrón
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Cartas

Contato:
a/c da redação
passos@cl.org.br

Marina, Luciano, Tiziana e Caterina, 
Gianni, Marco Antônio, Loredana

O sol de Marisa

Eu trabalho como fisioterapeuta em um hospital 
de reabilitação. Pensávamos que tudo estaria “sob 
controle”, pois não somos um “pronto socorro”. 
Em vez disso, nós também, em poucas horas, nos 
encontramos diante da emergência do Coronavírus. 
Lembro-me dos olhos do meu chefe quando o primeiro 
resultado positivo de um paciente chegou. De repente, 
nos deparamos com momentos surreais: o número 
de contágios que sobem, a corrida para conseguir 
as máscaras e todos os equipamentos necessários, 
pacientes e funcionários submetidos ao teste, a confusão, 
o medo, tanta incerteza... que revela a fragilidade de 
cada um. A primeira noite passei no hospital com dois 
colegas com quem trabalho há anos, mas nunca tinha 
tido a oportunidade de conhecê-los realmente: foi a 
possibilidade de ir além das aparências, compartilhar 
nossas histórias e nos entendermos melhor. Este 
momento de emergência sanitária é uma oportunidade 
que muda relacionamentos, muda a maneira como 
trabalhamos. Nós nos encontramos disponíveis para 
fazer o que é preciso: médicos, enfermeiros, terapeutas, 
técnicos de enfermagem e outros profissionais de saúde, 
todos ajudam a todos. E me encontro dando banho ou 
vestindo pacientes, levando o café da manhã. Passada a 
reação emocional, todos os dias chego ao trabalho mais 
“atenta”, não apenas do ponto de vista das medidas de 
saúde, mas àquilo que está ali, aos pacientes, às suas 
perguntas e necessidades, sobretudo de consolação. 
Assim me pego desejando festejar a Lina, que completa 
89 anos em meio a este período de solidão, no qual 
estão proibidas as visitas dos parentes. Ou você percebe 
momentos de beleza que não teria visto, como o que vivi 
com a Marisa, que tem 85 anos e está muito marcada 
pela doença, é quase ausente e por isso é difícil entrar em 
contato com ela. Eu a levei ao ginásio para fazer terapia e 
percebi que ela estava com o olhar voltado para a janela. 
“O que você está olhando, Marisa?”. “Eu olho para o sol!”. 
Marina, Milão (Itália)

“O que me sustenta, mesmo em quarentena”

Hoje termina o período de quarentena que me foi 
imposto por “trânsito e permanência” na “zona 
vermelha”: sou jornalista e estive lá a trabalho antes 
que fosse fechada. Cinco dias de isolamento absoluto 
em casa depois de dez dias de atividade frenética, das 
8 da manhã às 10 da noite. Uma parada imprevista e 
não desejada. Em ambas as situações “experimentei” 
que realmente este é “o tempo da pessoa”, no qual 
fica evidente aquilo em que colocamos a certeza e 
a esperança, a quem pertencemos. Antes de mais 
nada, nos momentos mais tensos e confusos da 
última semana fiquei impressionado por não ter 
ficado assustado. Em meio a colegas que oscilam 
entre inconsciência, fatalismo e pânico por causa do 
Coronavírus, fiquei surpreso por estar cada vez mais 
consciente da gravidade do que está acontecendo, 
mas não paralisado pelo medo. E como não acredito 
que seja diferente dos outros, comecei a pensar que 
isto não é obra minha. À parte o Angelus da manhã e 
da noite, durante uma semana inteira não tive um 
único momento de pausa no decorrer do dia: não tive 
o tempo no trem quando normalmente me dedico à 

“Este momento de emergência 
é uma oportunidade que muda 
relacionamentos, muda a maneira 
como trabalhamos. Todos os dias 
chego ao trabalho mais ‘atenta’, não 
apenas do ponto de vista das medidas 
de saúde, mas àquilo que está ali, 
aos pacientes, às suas perguntas e 
necessidades, sobretudo de consolação”
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Escola de Comunidade (a empresa impôs, por motivos 
de precaução, que eu fosse ao trabalho de carro e 
evitasse o transporte público), mas o pensamento 
sempre voltava para as horas efervescentes quando 
estamos em companhia, alimentando a pergunta 
sobre a minha posição em relação à complexa e inédita 
realidade que, hora após hora, precisava olhar, tentar 
entender e descrever. E quando vi a carta de Carrón 
no Corriere della Sera (1° de março), realmente pensei: 
sabia que não me deixaria sozinho! É o Acontecimento 
que vem ao meu encontro e me oferece um olhar 
novo. Depois, de repente, vi-me em quarentena. 
Além da carta de Carrón, li e reli o texto da Escola 
de Comunidade sobre o pertencer, que nunca senti 
tão pertinente a mim e ao momento histórico que 
estamos vivendo, no qual basta olhar em volta para 
dar-se conta de que o que está em jogo é a pessoa e o 
que lhe dá consistência. Em relação a isto, também são 
preciosos os testemunhos de alguns amigos médicos 
e sobretudo o do meu filho, que há poucos meses 
começou a trabalhar no Hospital Sacco, de Milão. “O 
pertencer é o conteúdo de uma nova autoconsciência”: 
“Eu sou Tu que me fazes, agora”. Talvez o não estar 
paralisado pelo medo seja o primeiro fruto da, mesmo 
que pequena, consciência que tenho disto e do fato 
de que eu devo apenas dizer “sim” para descobrir 
que tudo é para mim, também a vida e o trabalho em 
tempos de Coronavírus, e até a quarentena. Não é 
fatalismo, mas obediência à realidade. E percebo que é 
justamente dentro da condição em que todos vivem e 
fazendo os sacrifícios que todos são obrigados a fazer 
que somos chamados a descobrir, fazer experiência 
e testemunhar uma posição mais humana diante da 
inconsciência, do pânico e do fatalismo. É a nossa 
contribuição para o bem comum num tempo em que 
– basta olhar em volta e ler os jornais – todos desejam 
não ser paralisados pelo medo e buscam, normalmente 
em vão, um ponto de referência, uma “presença cheia 
de autoridade” em torno da qual se unir para responder 
juntos ao desafio do vírus e suas implicações sociais e 
econômicas. Nestas primeiras semanas de emergência, 
é evidente que também há quem seja capaz de estar 
dentro da realidade pondo-se em ação onde estiver 
com disponibilidade e criatividade. Então, tomei o 
convite de Carrón como uma verdadeira e própria 
“hipótese de trabalho” e comecei a procurar essas 
pessoas. Fiz diversos encontros interessantes, com 
gente de fé e sem fé, mas o encontro que fiz com um 
jovem professor de uma escola estadual provavelmente 
terá prosseguimento. Ele me foi indicado por uma 
colega sua e amiga nossa, porque foi um dos primeiros 
a usar o computador e as redes sociais para não deixar 

seus meninos sozinhos. Entrevistei-o e, algumas horas 
depois, nossa amiga me informou que esse jovem 
professor gostaria de me encontrar, junto com ela, 
para continuar o relacionamento. Não sei por quê – 
acho que não fiz nada além do meu trabalho –, mas 
aconteceu.  
Luciano, Legnano (Itália)

“Não somos nós que criamos a unidade”

Na madrugada do dia 20 de janeiro, deixou-nos 
inesperadamente um caríssimo amigo, padre Georgi 
Orekhanov, sacerdote ortodoxo. Sua esposa, em 
resposta ao e-mail de uma amiga italiana, nos disse: 
“Transmitam-lhe um pouco da alegria pascal da 
qual estamos fazendo experiência”. Duas semanas 
depois da morte de padre Georgi, podemos dizer que 
o sentimos mais amigo e próximo do que nunca. E 
queremos tentar comunicar um pouco do que vivemos 
nestes dias. O sinal que padre Georgi deixou na vida de 
muitos era evidente na igreja, que estava “cheia como 
na Páscoa” para o seu funeral. Mas a coisa realmente 
incrível era o ar de Ressurreição que se respirava, 
em primeiro lugar no olhar de Lena, sua esposa. No 
meio de tantas lágrimas, seu olhar era sereno, cheio 
de certeza e de alegria. Uma de nós disse: “Jesus disse 
à viúva: ‘Não chores’. Agora, diante de nós, há uma 
viúva que diz a todos: não chorem”. Esse olhar incitou 
a todos. E neste olhar sentimo-nos unidos até com 
pessoas que nunca tínhamos visto. A filha mais velha 
disse à mãe: “É impressionante, os que ficaram perto 
com mais contentamento foram os monges ortodoxos 
do Mosteiro de Optina e os Memores Domini”. Não se 
poderia pensar nada de mais distante. No entanto, 
se paramos por um momento, é claro o que nos une: 
o amor àquele Destino, Cristo, que padre Georgi nos 
deu e para o qual padre Georgi se dirigiu antes de 

“No meio de tantas lágrimas,  
seu olhar era sereno, cheio de certeza  
e de alegria. Uma de nós disse:  
‘Jesus disse à viúva: Não chores. 
Agora, diante de nós, há uma viúva 
que diz a todos: não chorem’.  
Esse olhar incitou a todos”
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todos nós, para nos chamar todos a Ele. No decorrer 
destes anos descobrimos cada vez mais o que é a 
unidade também graças ao relacionamento com ele, 
que, num determinado momento, justamente pela 
amizade profunda que tinha nascido com as pessoas 
do Movimento, começou a perceber a dor pela ferida 
causada ao corpo de Cristo com a divisão entre nossas 
duas Igrejas. Durante um jantar, nós o ouvimos 
pronunciar pela primeira vez esta frase: “Meu maior 
sonho é que um dia nossos filhos saiam para as ruas 
e digam: basta, já cansamos desta divisão, queremos 
estar juntos”. Ali, entendemos que a afeição entre nós 
tinha se tornado tão importante a ponto de fazer nascer 
nele a dor por essa ferida, e que o nosso testemunho 
era justamente esta amizade vivida no pertencer de 
cada um à própria tradição. Com ele, começamos a 
entender melhor que a unidade não consiste em anular 
as diferenças, mas em abraçá-las. Padre Georgi amava 
repetir uma frase de padre Sergio: “Não somos nós que 
criamos a unidade, é a unidade que nos gera”. E foi o 
que vivemos nestes dias, com sua família, com seus 
colegas e também em casa, onde normalmente o clima 
é ditado pelos nossos limites, compromissos, cansaços, 
pretensões. Diante da morte do padre, ficamos todas 
unidas. No funeral, mas também nos dias que se 
seguiram – no jantar com os hóspedes, nas coisas 
mais simples –, quando fazíamos silêncio e quando 
falávamos, quando ajudávamos ou nos púnhamos 
de lado, sem a pretensão de nos afirmarmos a nós 
mesmas, mas com o desejo de contemplar a Graça 
que estava nos acontecendo. A única coisa que posso 
dizer, com Dom Giussani, é: “Reconhecendo que tudo 
é Graça, peço-Te a Graça”, porque as pessoas gostariam 
de viver dentro de uma vida assim. 
Tiziana e Caterina, Moscou (Rússia)

Portofranco e o caminho para a novidade

A leitura do número da Passos “Amiga solidão” levou-me 
a olhar para o que os jovens vivem hoje, uma solidão 
muito grande na qual a direção não está decidida. Vi 
isso nos encontros destes dias, quando fui à minha 
ex-escola para contar às turmas o que fizemos com os 
estudantes de Portofranco (centro reforço escolar, ndr): 
a mostra “Rostos de uma amizade”, na qual cada um 
destes jovens percebeu a solidão, indo até a fonte do 
próprio “eu”. É verdade que estamos sós, hoje mais do 
que nunca, mas os jovens que encontrei nestes dias me 
testemunharam que nessa solidão há uma abertura 
original a tudo e a todos. É preciso decidir tomar o 
caminho para a novidade que está dentro da realidade 

e não o caminho do cinismo, que a cultura introduz 
forçosamente no coração, sem deter o anseio para o 
vasto horizonte da vida. E eu também constatei, na 
minha pequenez, uma abertura a tudo da qual não 
sou capaz, mas que um Outro gera; não tenho outra 
coisa a fazer a não ser ir atrás da abertura que muitos 
jovens me testemunharam na sua simplicidade. Viver 
a solidão na simplicidade, isto abre novos horizontes, 
isto nos faz entrar em contato com tudo. Não somos 
nós que devemos criar essa abertura, nós a temos 
dentro de nós, está inscrita no nosso coração, basta ir 
atrás dela. 
Gianni, Abbiategrasso (Milão)

“É verdade que estamos sós, hoje 
mais do que nunca, mas os jovens 
que encontrei nestes dias me 
testemunharam que nessa solidão 
há uma abertura original a tudo e 
a todos. É preciso decidir tomar o 
caminho para a novidade que está 
dentro da realidade e não o caminho 
do cinismo”

Viver intensamente o real

Caros amigos, fiquei isolado em casa durante uma 
semana, por causa de um contato distante que 
tive alguns dias atrás, em Brasília. Uma amiga da 
consultoria testou positivo para o Coronavírus e 
ontem o Senhor resolveu chamá-la para Si. Eu tenho 
aprendido muito com o Carrón, a partir da sua 
carta (ver editorial desta edição). Fiquei me repetindo a 
pergunta que ele faz logo no início: “como agir como 
homem nessas circunstâncias?”. Senti uma urgência 
para responder a essa pergunta e vi que não dá para ser 
teórico diante de uma amiga que morre, do isolamento, 
do sentimento forte de medo, da falta de controle sobre 
o vírus, das consequências que a epidemia pode ter, 
das necessidades dos amigos. Como responder a isso? 
Quem pode responder? A carta tem sido uma hipótese 
de trabalho para mim. Ficar isolado incomoda e vem a 
pergunta sobre como preencher o tempo: filmes, jogos, 
sonecas; a internet, para matar a curiosidade com 
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os números da epidemia; a lista de coisas atrasadas 
para arrumar em casa; a tentativa de organizar uma 
nova rotina ou regra para o dia. Senti na pele tudo 
isso e são coisas boas, mas vi que não bastaram. Aí 
o Carrón falou: “Nestas semanas cada um de nós 
poderá ver qual posição é que vai prevalecer (...)”. Este 
“poderá ver” é igual a prestar atenção e fazer um juízo. 
Tenho recebido muitas mensagens, de todo tipo; são 
circunstâncias concretas e quero (e devo, para muitas 
delas) responder a cada uma. Mas, “o que posso fazer 
eu humanamente para eles, enquanto cristão?”: essa 
pergunta que a médica testemunhou escancarou o 
meu horizonte, aprofunda o olhar e o interesse pela 
situação, uma compaixão por cada um. Responder a 
cada mensagem tem esse peso agora. Fiquei pensando 
no vírus que surgiu de repente e começou uma corrida, 
parando as pessoas, a economia, o mundo, sem que 
tenha governante, por mais poderoso que seja, ou 
cientista, por mais inteligente que seja, que consiga 
controlá-lo. Veio a sensação de algo misterioso que 
não consigo explicar, mas tão concreto que me colocou 
em isolamento. Mas, essa constatação também não 
foi suficiente, porque tem uma exigência minha que 
continua exigindo uma resposta, uma explicação. Aí, 
me vi surpreendido com alguns testemunhos, como 
de um padre, capelão de um dos maiores hospitais de 
doenças infecciosas de Milão, que vai todos os dias 
encontrar os pacientes infectados, mesmo correndo 
o risco; ou do Jackson que “se mudou” para a Casa 
Novella, para cuidar das crianças nesse tempo de 
epidemia; ou da Rosa ajudando os voluntários italianos 
a tomar a decisão de voltar para casa; ou do Nane e 
Martionei, preocupados com as pessoas que trabalham 
nos projetos; ou do Papa que convida a rezar o Pai 
Nosso juntos, o mundo inteiro; e tantos testemunhos 
que estão chegando pelo site do Movimento. São 
todos como Jesus na barca aquele dia: gente que me 
diz, através de gestos concretos, que é possível viver 
esses dias de epidemia com uma consciência nova, 
com um sim a Ele. É diferente viver assim. Dá para 
experimentar um pouco do viver intensamente o real 
de que Dom Giussani nos falava. Não vamos perder 
essa ocasião que o Senhor nos dá.
Marco Antônio, Belo Horizonte (MG)

Igreja doméstica

Se Cristo está presente na realidade, significa que 
também está neste momento específico que estamos 
vivendo. Um momento que nos questiona, que 
derrubou as nossas certezas, a nossa eficiência,  

a nossa rotina. Escolas fechadas, trabalho em casa, 
atividades em crise, área de saúde sob forte pressão. 
Também somos tocados em nossa liberdade, “em 
prisão domiciliar”. Mas o que Deus tem a ver com tudo 
isso? Na minha experiência, tem tudo a ver, pois só o 
fato de não poder ir à missa e assistir as catequeses, 
nem participar das reuniões, me faz entender o quanto 
essa falta é importante para minha vida. Mas Ele fez 
acontecer uma unidade maior na família rezando o 
Terço juntos ou participando da missa na TV. A falta faz 
com que você deseje mais a Deus e até sua casa pode 
se tornar uma “igreja” doméstica. Mesmo a atenção às 
regras que nos deram para seguir nos faz entender o 
significado da obediência, porque um comportamento 
errado meu pode prejudicar alguém. Impedir os 
contatos é um grande sacrifício para mim, sobretudo 
não ter gestos de afeto com meu marido, com os filhos, 
com as pessoas queridas, precisar dormir separada. 
Mas isso me faz dar um passo atrás, mais precisamente 
aquele metro de distância, e contemplá-los como 
quando contemplamos o Santíssimo Sacramento. 
Assim, surge um agradecimento a Deus que os deu a  
mim e a consciência de que eu daria minha vida por 
eles, eles que a tornaram cheia de significado, e quando 
olho para eles não posso deixar de procurá-Lo para 
salvá-los, e não apenas do vírus. Mas sem tocá-los,  
porque em minha casa o metro de distância era 
uma necessidade imediata, já que meu marido é 
imunodeprimido e eu sou uma profissional de saúde, 
possível portadora do vírus. Neste tempo da Quaresma 
ofereço isso a Deus e rezo a Nossa Senhora para 
realizar o milagre: acho que toda a nação deveria se 
ajoelhar e orar, mas ao mesmo tempo vivo tudo o que 
me é dado para viver como uma oportunidade para 
minha conversão.
Loredana

“Impedir os contatos é um grande 
sacrifício para mim, sobretudo não ter 
gestos de afeto com meu marido, com 
os filhos, precisar dormir separada. 
Mas isso me faz dar um passo atrás, 
mais precisamente aquele metro 
de distância, e contemplá-los como 
quando contemplamos o Santíssimo 
Sacramento”
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Um novo 
tempo 
Algo assim nunca tinha sido visto antes, pelo menos no Ocidente, e pelo menos 

desde os tempos da última Grande Guerra. No entanto, está acontecendo. Em 
poucas semanas, o Coronavírus derrubou nossas vidas e certezas. Em todos 

os lugares. É inútil listar números que, quando esta publicação sair, serão antigos. É 
inútil atualizar as estatísticas que estamos assistindo agora, e – infelizmente – elas 
estão falando sobre milhares de vítimas e pessoas doentes e sofrimentos que durarão 
meses. Mas um fato é agora certo: que a incerteza latente que marcou nossas vidas  
de antes de várias maneiras – como um medo vago, em segundo plano, por um futuro 
cada vez mais difícil de moldar – tornou-se repentinamente algo presente e muito con-
creto. Deixando ainda mais essencial a pergunta que enfrentamos há algum tempo e 
que de alguma forma também acompanhou as últimas edições de Passos: neste mo-
mento, agora, o que nos arranca do nada?
Julián Carrón a propôs na carta ao movimento de CL, que vocês encontram como edi-
torial deste número, indicando uma bússola para também viver essa circunstância 
como uma oportunidade de crescimento, de descoberta para si próprio. Mas ele men-
cionou isso com palavras semelhantes em uma intervenção no Corriere della Sera de 
1° de março: “O que vence o medo?”. Ele nos convidou a olhar para nós, para a cons-
ciência de nós mesmos que surge em uma ocasião que não deixa mais espaço para 
palavras, fórmulas, coisas já sabidas, mas inúteis para viver. E tinha solicitado que 
buscássemos “presenças” capazes de vencer aquele medo, porque vivem e indicam algo 
maior: a presença de Deus feito carne.
O nosso Destaque é dedicado a esta urgência, tão forte. Queremos tentar entender mais 
o que está vindo à tona (como acontece com a entrevista com Antonio Polito). E olhar 
ao redor para “interceptar essas presenças”, grandes e pequenas. Na vida cotidiana de 
uma jovem professora que reorganiza o dia, o trabalho, os relacionamentos, redesco-
brindo o coração, ou de um estudante universitário forçado a decidir “o que basta para 
viver”. Até a Uganda, de Rose Busingye e seus amigos, que sempre lidaram com do-
enças e morte, mas agora estão descobrindo algo mais. Algo que todos nós precisamos 
para viver. (Davide Perillo) 
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Em Milão, a Galeria Vittorio Emanuele deserta.



destaque

10

©
 Jo

e 
Ta

ba
cc

a/
Sh

ut
te

rs
to

ck



11

   abril 2020

“É  uma imagem forte. E é muito eficaz, porque tem a ver com a ex-
periência de cada um de nós.” Quando Antonio Polito, 64 anos, 
editorialista do Corriere della Sera, leu o texto de Julián Carrón pu-

blicado em seu jornal no dia 1º de março, ficou impressionado com um tre-
cho simples e forte: “O que vence o medo numa criança? A presença da mãe”.
Pode parecer estranho ver nesse exemplo uma resposta ao drama que em 
poucos dias virou o mundo e as nossas vidas de cabeça para baixo. Mas é 
um ponto crucial. O Coronavírus nos jogou de repente na mais grave cri-
se das últimas décadas, trouxe à tona o nosso “medo profundo, aquele que 
atormenta o ser” – como escreveu Carrón –, algo a que só “uma presença” 
consegue responder, mas não “qualquer presença. É por isso que Deus se 
fez homem” e entrou na história. E é por isso que hoje é vital identificar 
suas testemunhas, ou “presenças em que se vê em ação uma experiência de 
vitória sobre o medo”. Em suma, a chave é aquela mesma, mais poderosa 
do que mil análises: uma experiência. Mãe e filho. E Polito a ressalta assim: 
“Enxergo a necessidade de termos confiança em algo maior do que nós, que 
nos ama infinitamente e então nos protege. Exatamente como fazemos na 
infância. Quando li isso, veio-me à mente a Nossa Senhora da Misericórdia 
de tantos quadros, sabe? Ela abre seu manto e protege o povo”.
Ele também está fechado em casa há dias, como (quase) todos. “É uma forma 
de isolamento social, mas também de aproximação familiar”, observa sor-
rindo. “Pela primeira vez, depois de anos, estamos sempre juntos...” E é aí, 
da sala de casa e de dias repletos de descobertas inesperadas (“Você já ten-
tou usar o Google Classroom? É um trabalho impressionante”) e conversas  

Davide Perillo

A fragilidade e os sonhos do tecnicismo, a necessidade do outro e a ausência de 
autoridade. A emergência do Coronavírus está pondo em crise uma civilização ocidental 
“cada vez mais indiferente à própria ideia de Jesus”. E nos deixa numa encruzilhada... 
Quem fala é Antonio Polito, editorialista do jornal italiano Corriere della Sera

O medo e a 
presença

Nova York, Estados Unidos.
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com os filhos que ele observa a Itália – e o resto do mun-
do – lidando com um daqueles eventos capazes de fazer 
vir à tona uma infinidade de coisas.

O que pode libertar-nos desse medo?
É uma das lições mais importantes que podemos apren-
der. É urgente, porque este episódio do Coronavírus é 
algo muito profundo. Está pondo em crise pelo menos 
quatro grandes mitos de hoje, de uma civilização oci-
dental que ficou cada vez mais indiferente à própria 
ideia de Jesus. E o digo, de certa forma, como leigo.

Quais são esses mitos?
O primeiro é o da deusa Gaia. A Terra, a Natureza. Para 
alguns virou quase um ídolo. Como se fosse uma divin-
dade autônoma da qual derivam muitas ideologias: os 
hiperambientalistas mais retrógrados, os que dizem 
que somos muitos, que seria melhor a extinção do ser 
humano, que a Terra tem mais direitos do que nós... 
Não estou falando do ambientalismo saudável, veja 
bem: a natureza é importantíssima e é decisivo defen-
dê-la. Mas pelas suas leis, a vida combate em toda parte 
para afirmar-se, até num vírus, e isto deve ser encarado 
com razoabilidade. A Natureza não é Deus: é parte da 

criação. Coisa que vale também para outro mito, igual e 
contrário: o da Ciência.

Mesmo aquela indispensável, mas limitada...
Exato. A modernidade vive da ideia de que qualquer 
problema que surja ou qualquer emergência que nos 
apareça, Ciência e Técnica serão capazes de superá-los. 
Encontramos o remédio e pronto: problema resolvido. 
Não é assim. Contra um vírus novo, como este, não exis-
te medicina: temos de começar do zero, com paciência, 
procurando uma vacina que talvez em um ano possa de-
tê-lo, mas quem sabe o que vai acontecer nesse ínterim. 
É uma prova de que a tecnologia não pode tudo. A ci-
ência é fundamental, mas não onipotente. Pode parecer 
óbvio, mas é uma lição importante para os adoradores 
da deusa Téchne.

E os outros mitos refutados?
Andam juntos, em certo sentido. Um é o deus Ego, o 
individualismo. Este episódio nos diz que numa con-
dição de emergência apenas alguns comportamentos 
coletivos podem dar resultados. As tentativas egoístas, 
construídas só em torno do interesse individual, são tão 
ineficazes que acabam provocando até mais danos: se 
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Antonio Polito, editorialista 
do Corriere della Sera.
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fujo da “zona vermelha” a fim de vol-
tar para o Sul ou me encontro com 
amigos no bar porque “quem fica 
doente mesmo são só os velhos”, 
torno-me parte do problema... A 
velha lei de fundo do mercado – ir 
atrás dos próprios interesses cria 
por si só o bem-estar de todos – não 
resiste. Há partes da vida em que 
não é assim, e são partes decisivas. 
Mas ligado a essa ilusão está tam-
bém o quarto ídolo, muito italiano: 
o Caos. Nós temos certeza de que no 
fim das contas as coisas funcionam 
melhor se não seguirmos as regras. 
Bem, não é verdade.

Talvez também haja mais um fator 
que cai por terra, ligado ao Ego: 
aquele que foi chamado de “direi-
tismo”. Você o formulou assim, 
num editorial: “Há muito tempo 
aprendemos a viver só de direitos. 
Chegou a hora dos deveres”.
No fundo, a idolatria do Ego nasce 
de onde? Do bem-estar coletivo. É 
típico de uma sociedade opulen-
ta, segura de si, que crê ter resolvi-
do grande parte de seus problemas 
pri mários e então pode dedicar-se 
a cuidar de direitos velhos e no-
vos. Dos Anos Sessenta em diante 
eles têm nascido continuamente: à 
privacidade, à escolha de gênero, à 
autodeterminação... Agora a emer-
gência coloca diante da necessidade 
de deveres. Chama a uma responsa-
bilidade, enfim.

Carrón observa que numa circuns-
tância assim “vem à tona o caminho 
de amadurecimento que – cada um 
pessoalmente e todos juntos – fize-
mos, a consciência de nós mesmos 
que adquirimos”. O que você vê flo-
rescer?

“A sociedade contemporânea se 
considera a última civilização, 
a que pode atingir a libertação 
do homem perante a morte. 
Numa sociedade que vive de 
uma arrogância tão forte, 
orgulhosa de si mesma, 
invulnerável, a descoberta 
desta fragilidade é ainda mais 
desconcertante. É um trauma 
terrível. Mas pode ser útil”

Um traço importante: o sentimento de vulnerabilidade. Dar-se conta dele é 
decisivo. No mundo dos nossos pais ou avós, onde morriam aos trinta anos, 
uma epidemia como esta era um evento quase normal. Hoje não, na nossa 
época a precariedade é algo que tendemos a censurar. Aliás, há até mesmo 
uma busca declarada pela imortalidade. Enquanto estamos combatendo o 
vírus, no lugar mais avançado do mundo (a Califórnia do Vale do Silício) es-
tão os proprietários das Big Techs que investem bilhões nas biotecnologias 
ou na integração entre homem e máquina. Já temos centenas de corpos con-
gelados à espera de que a ciência encontre um jeito de trazê-los de volta à 
vida... O sonho da imortalidade é poderosíssimo na sociedade contemporâ-
nea, que se considera a última civilização, a definitiva, a que pode atingir a 
libertação do homem perante a morte. Pois bem, numa sociedade que vive 
de uma arrogância tão forte a ponto de sentir-se orgulhosa de si mesma, 
invulnerável, a descoberta desta fragilidade é ainda mais desconcertante. É 
um trauma terrível. Mas pode ser útil.

E o que tem a dizer a esta situação o apelo a procurarmos as testemunhas 
de um Deus que “se fez homem, se tornou uma presença histórica, carnal”?
Não sei. Mas uma das razões por que o cristianismo se difundiu tanto no 
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mundo foi justamente a perspectiva 
de derrotar a morte. E o faz inclusi-
ve com o sacrifício de Deus. É a úni-
ca religião do mundo em que Deus 
se encarna e passa pela sua morte 
para dizer ao homem: todos vocês 
podem ressuscitar. Há historia-
dores que afirmaram que entre os 
motivos do sucesso – chamemo-lo  
assim – da fé estava o fato de que 
nas epidemias os cristãos se com-
portavam diferentemente: os outros 
fugiam, eles assistiam os doentes. 
Até mesmo custando a própria vida. 
Assim conquistaram a admiração de 
todos. “Por que é que fazem assim? 
Vê-se que são protegidos pelo Todo- 
poderoso...”

É assim ainda hoje?
O único jeito de combater a morte 
é a esperança da ressurreição. E ela 
se identifica com a figura de Jesus. É 
uma resposta que nas últimas déca-
das, infelizmente, foi sendo desgas-
tada pela secularização, perdeu sua 
força. Não me refiro apenas à redu-
ção do número de cristãos, mas da 
fé mesma que até os cristãos têm na 
ressurreição. O cristianismo ficou 
reduzido a uma série de preceitos e 
valores, em parte também compar-
tilhados pela sociedade laica, mas 
perdeu completamente a dimen-
são dessa esperança. No entanto, a 
proposta da ressurreição é a única 
maneira de combater a morte na 

raiz. Aliás, não só o medo da morte: 
também a consciência cotidiana da 
nossa finitude.

Ou seja, a incerteza existencial, 
aquela que Carrón chama de a “in-
capacidade de encarar a vida que 
temos entre os dedos”...
Exatamente. O fato é que somos os 
únicos seres vivos capazes de ima-
ginar-se, e de imaginar o mundo, 
depois da nossa morte, depois de 
nós. E isto nos torna estrutural-
mente precários. Vivemos desde o 
nascimento a nostalgia do infinito. 
O único remédio que apareceu na 
tradição ocidental foi a fé em Cristo, 
entendido justamente como o Res-
suscitado, como Deus que, enquan-
to homem, morreu e ressuscitou. 
Por isso se fala de “graça”.

Então será que este episódio não se 
torna uma oportunidade para des-
cobrirmos que, no fundo, depen-
demos? Dos outros e talvez de um 
Outro...
Bem, junto com a crise da invulnera-
bilidade vem também isto: a consci-
ência, mais do que da dependência, 
do completamento. Para combater 
uma coisa do gênero, sozinhos não 
damos conta. Não só porque senti-
mos a necessidade de ficar juntos, 
mas porque somos uma comunida-
de. Precisamos de solidariedade, 
de que o nosso vizinho faça algo 
positivo. Mais do que dependência, 
no sentido leigo, eu diria “interde-
pendência”: perante uma coisa tão 
grande, os outros são necessários. 
Em termos cristãos, pensando bem, 
é o resgate da misericórdia.

“Para combater uma coisa do 
gênero, sozinhos não damos 
conta. Não só porque sentimos 
a necessidade de ficar juntos, 
mas porque somos uma 
comunidade. Precisamos de 
solidariedade. Mais do que 
dependência, no sentido leigo, 
eu diria ‘interdependência’. Em 
termos cristãos é o resgate da 
misericórdia”
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Teerã, Irã.

Carrón fala deste momento como de “uma ocasião para não perder”...
Sim, e entendo. Eu não sei se poria assim. Ninguém é feliz de estar numa 
ocasião do gênero, é como se se percebesse um senso de punição no que está 
ocorrendo. Mas com certeza é uma experiência, algo que três ou quatro ge-
rações de cidadãos europeus nunca tinham vivido. Um perigo como este, tão 
difundido, que em poucos dias quase nos levou a uma condição de econo-
mia de guerra, não o conhecíamos. É uma experiência coletiva excepcional, 
impensável nas circunstâncias normais. E certamente leva a refletir sobre a 
condição humana.

Como vamos sair dessa, na sua opinião?
Não sei. Por um lado, vejo sinais negativos. O caso das rebeliões nos presí-
dios, por exemplo, mexeu muito comigo. Não só porque nos esquecemos 
dos detentos, como sempre, mas porque acrescenta mais um toque a algo 
que já tem tantos traços apocalípticos. E depois a sensação é de que já não 
haja uma autoridade real, figuras capazes de falar ao país e ser escutadas: é 
um pouco o risco da anarquia. Por outro lado, também vejo gestos de grande 
solidariedade, de abertura, às vezes de heroísmo. Fica uma dimensão comu-
nitária forte. Enfim, estamos na encruzilhada entre a resistência e a derrota: 
ou acusamos o golpe, nos recompomos e recomeçamos, ou corremos o risco 
do desespero... Torço pela primeira hipótese, mas depende de todos nós. 
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16 “J usto agora, que tinha en-
contrado um equilíbrio 
perfeito, que as coisas es-

tavam funcionando bem, em todas 
as classes. Programação respeitada, 
controles, provas, tarefas em sala.” 
E, acrescenta, também um ótimo 
clima com os alunos, interessa-
dos, atentos, meninos com quem é 
apaixonante dialogar sobre tudo, 
sem reservas. Só que “as escolas fe-
charam”, diz Marta Maj, 35 anos, 
professora de Letras em Milão em 
três salas de um instituto técnico da 
cidade (duas do segundo e uma do 
quinto ano do liceu).
Há poucos dias começaram as ví-
deo-aulas. E agora ela conta o que 
lhe aconteceu, em seu âmbito, 
diante daquilo que hoje é declarado 
como “pandemia”. “Sou muito ativa, 
e moro com pessoas que pelo traba-
lho, nesta situação, estão na linha de 
frente. E eu? Como podia ficar em 
casa de braços cruzados? O que po-
dia fazer pelos meus alunos?”
Em 22 de fevereiro foram as últimas 

aulas em sala. Tinha acabado de  
estourar a bolha de Codogno (epi-
centro do vírus na Itália). “Professo-
ra, a senhora não tem medo?”, per-
guntou um aluno do segundo ano. 
Abriu-se uma discussão: “Vamos 
aproveitar o instante”, disse outro 
rapaz, citando um rapper. “É uma 
possibilidade...”, replicou Marta: 
“Se a vida não está em nossas mãos, 
como estamos dizendo, podemos 
aproveitá-la agora. Ou então deixar-
-nos tomar pelo pânico. Mas temos 
certeza de que não há outra alterna-
tiva? Se não está em nossas mãos, o 
que é a vida?” A pergunta continua 
aberta.
“Depois veio o fechamento das es-
colas.” Marta lê um artigo de jornal, 
interessante, e se faz as mesmas 
perguntas feitas em sala. “Pensei 
em mandá-lo a alguns deles, per-
guntando-lhes se o que estávamos 
vivendo podia ser uma ocasião, ou 
se estávamos condenados ao tédio 
ou ao medo.” Alguns agradeceram. 
“Passada a semana de carnaval, a 

retomada foi difícil. Contudo, ime-
diatamente, vieram as primeiras 
surpresas.” Uma reunião de docen-
tes incrível: cento e oitenta pessoas 
conectadas. “Maravilhosa! Normal-
mente brigam e discutem, trazem à 
baila os sindicatos e reclamam das 
instituições... Mas agora todos pro-
curavam soluções, algumas grossei-
ras, nos limites dos regulamentos. 
Houve quem contatou os estudantes 
nas redes sociais, por exemplo. Mas 
a tentativa era comum.”
Na terça-feira, a surpresa: “A pri-
meira vídeo-aula. Eu os tinha con-
tatado por e-mail, perguntando-me 
se leriam a mensagem. Comecei 
com os mais velhos, do quinto ano, 
uma bela classe. Horário marcado 
às 10h. Todos estavam presentes. E 
assim para as outras duas turmas. 
Aliás, comovi-me quando um dos 
que dá mais trabalho, não achando 
os materiais de algumas matérias 
para baixar, me escreveu dizendo 
estar preocupado com não conse-
guir fazer as tarefas”.

Paolo Perego

Conectados, mas 
sem controle

De repente as escolas fecharam e a rotina foi completamente 
alterada, mudando a perspectiva de tudo, como se dá numa 
vídeo-aula. E a questão já não é “segurar” os alunos, mas “a 
liberdade deles de estarem presentes”. O testemunho de uma 
jovem professora
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E assim todos eles, conectados: “Uma experiência 
nova para todos”. Há o aluno mais disposto, já à frente  
com seu computador, e há também aquele que está to-
mando café da manhã, com o gato indo e vindo pela 
mesa. Outro ainda, sem medo: “Professora, já aviso: ain-
da estou na cama”. “‘Desde que esteja presente’, disse- 
lhe eu. Todos, todos estavam presentes, e estavam pre-
sentes de verdade. Eu disse a mim mesma que era por 
um ‘relacionamento que dura’, e não porque eram obri-
gados”. Todos na primeira fileira, “com uma liberdade 
que na sala vem a muito custo”. Para o quinto ano, câ-
meras e microfones sempre ligados para falarem: “E não 
causaram confusão, muito organizados. Você adapta as 
perguntas para que seja possível responder oralmente, 
e pode criar, como no segundo ano, por exemplo, com-
petições pelo chat”. Um ou outro no começo desligava 
a câmera, “depois se deixaram convencer a ligá-la. Você 
entra na casa deles, eles te deixam entrar. Você vê o que 
querem mostrar de si, da vida deles. Porque, como eu, 
com certeza analisaram o fundo que aparecia na tela...” 
É como estar diante de um quadro, agora, a uma dis-
tância maior: “Você observa coisas que de perto não via. 
É um ponto de vista riquíssimo de informações. E sou 
educada a olhá-los de um jeito diferente”.
Estes dias têm pedido muito. Ela gostaria de estar perto 
deles, mas percebe que os vê enquanto tentam respon-
der a esta situação em que são até menos controlados. 
“O ponto já não é o que eu faço para ‘segurá-los’, e sim a 
liberdade deles em aderir, em seguir.” Aqui é que está a 
grande novidade: “Você é quase impotente. Estamos co-
nectados, mas sem controle Quando você entra em sala, 
a presença física normalmente é acompanhada com a 
intenção oculta – mesmo sem querer – de que o seu jeito 
de se mover possa mantê-los ligados, atentos. Em parte 
é assim. Mas neste momento instável é claro que é cha-
mada em cena toda a liberdade deles. Poderiam estar na 
frente do computador sem ‘estar presentes’.”
Pelo contrário, aquele que no começo não queria nem 
ligar a câmera, agora levanta a mão no vídeo para falar. 
“Será que isso vai durar? Não é algo que eu faço, mas 
algo que acontece ou não acontece.” E a perspectiva que 
muda dia após dia, com o afastamento cada vez maior 

Marta Maj, professora de Letras 
de um instituto técnico de Milão.

da retomada escolar, torna ainda mais difícil “e inte-
ressante” a aposta. Um dos seus alunos no fim da aula 
lhe disse: “Professora, como eu queria voltar para a es-
cola...” “Somos feitos para viver, veem? Não para ficar 
parados”, respondeu Marta.
“Eu tinha mil projetos com eles. Inclusive o de aprofun-
dar alguns temas, convidá-los até para algum encontro 
do Movimento, onde se fala das perguntas que eles têm. 
Como se dependesse de mim. Só que está acontecendo 
alguma coisa agora, no coração deles.” Ela lê isso nas 
mensagens que os estudantes agora lhe mandam: “Eles 
têm medo do tédio, de ficar paralisados. ‘Mas isso acon-
tece porque a vida arde dentro de nós!’, disse a um deles”.
Em muitos níveis diferentes, diz ainda Marta, há ações, 
mais ou menos confusas, que abrem a pergunta sobre 
o que estes dias podem ser: “Para mim é assim, e uma 
colega minha tem sido uma companhia quanto a isso, 
também para sustentarmos um juízo perante tantos co-
legas que nos procuram”. É preciso olhar para o que te-
mos agora, para a natureza e a qualidade da relação que 
vem à tona com os meninos e que os mantém unidos, 
que os faz ficar de pé e crescer: “A qualidade da didáti-
ca? Acaba diminuindo, não tem como. Mas quando vol-
tarmos para a escola, vão ter de nos prender às cadeiras 
para nos manter tranquilos, tamanho o entusiasmo e a 
vontade que teremos”. 
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Nascida em 1968 em Kampala, 
Uganda, é enfermeira especializada 
em doenças infecciosas. Fundou 
o Meeting Point International de 
Kampala, onde crianças e mulheres 
com AIDS são acolhidas. É responsável 
pelo Movimento de CL na África. 

Rose Busingye

“De quem 
eu sou?”
Em Uganda, estava tudo organizado para as férias do Movimento 
na África. Mas por causa dos riscos de contágio do Coronavírus, os 
amigos da Itália não podem mais ir: medo, paralisia. E depois...  
De Kampala, a história de um caminho de liberdade

E stava tudo pronto e muito bem 
organizado. Era para virem 
sete ou oito amigos da Itália, e  

nos encontraríamos na metade de 
fevereiro em Entebbe, próximo a 
Kampala, na costa ugandense do lago  
Victoria, como acontece a cada dois 
anos, há algum tempo, para as cos
tumeiras férias de três dias “Alle 
Sorgenti” (“Nas fontes”), como foi cha
mada na primeira vez. Cerca de qua
renta pessoas no total, vindas dos paí
ses da África onde há comunidades  
do Movimento. Um momento de par
tilha, feita de diálogos, passeios e de 
vida comunitária, para nos ajudar a 
ficar diante daquela Presença que to
mou a nossa vida e que agora nos une. 
A fonte, de fato, da nossa amizade. 
Depois, algumas semanas atrás, as 
primeiras notícias. O Coronavírus, 
a multiplicação de casos na Itália, o 
cancelamento de voos, as incertezas. 
Em suma, as coisas que todos sabe
mos. Pouco a pouco ficou claro que 
os amigos da Itália não poderiam 
mais vir. Comecei a me preocupar, 
a ficar agitada. Para mim, que sou 
responsável pelo Movimento na 
África, era um momento importan
te, e a presença deles era uma ajuda  
fundamental.

As notícias começaram a se sobre
por. Rumores de um caso de contá
gio também vieram da Nigéria, de 
onde outros amigos viriam. Eu fiquei 
com medo. O que fazer? Reunirse do 
mesmo jeito sem os italianos? Adiar 
tudo? Perguntei a Carrón e a outros 
com quem frequentemente me com
paro. Eu estava procurando uma res
posta e, em vez disso… “O que você 
decidir, estamos com você”. Fiquei 
um pouco confusa. Teria sido mais 
fácil para mim se alguém me disses
se: “Façam as férias mesmo assim”. 
Ou: “Não façam, é melhor adiar”.
Eu estava quase ficando paralisada. 
Cabia a mim, naquele momento eu 
fui forçada a me jogar em primeira 
pessoa, chamada a tirar de dentro 
de mim tudo o que aprendi no Mo
vimento. E não “as palavras”: não 
bastariam, pois teriam prevalecido 
as que já estavam girando na minha 
cabeça: “Se eles vierem para Uganda 
e nos colocarem em risco?”; “E se al
guém for infectado?”. 
Que gratidão, que fôlego quando, 
pensando nesses amigos que viriam, 
percebi que não fui eu quem os sal
vou, que nem sequer um fio de cabe
lo da cabeça deles dependia de mim. 
Foi uma redescoberta de que nem eu 
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mesma não me faço por mim, e que não sou eu quem es
tabelece nem um segundo na vida de ninguém. 
Não bastava ter decidido uma vez. Peguei a carta que 
Carrón escreveu para o jornal Corriere della Sera no Na
tal e li: “O nosso eu vale mais do que o universo”. Então 
me perguntei: “Mas, se for assim, esse ʻeuʼ pode ser re
duzido por um vírus? Pode ser aniquilado por tudo o que 
está acontecendo?”. Bem, eu deveria partir daqui, deste 
ponto. E realizar as férias pondo isso como tema, junto 
com a provocação da Escola de Comunidade, quando, no 
livro  Deixar marcas na história do mundo, se fala de fé como 
“reconhecimento cheio de amor” de um “eu inteiro, inte
ligência e afeição, que é movido” por uma correspondên
cia real. Mas se Jesus nos atraiu a si deste modo, quem ou 
o que pode nos tirar isso?

Foi aqui que eu comecei a me desbloquear. Isto é o que 
me permite ficar de pé, que permite viver na circunstân
cia com uma perspectiva diferente, começando com a 
pergunta: “Mas eu, de quem sou?”. Com o “de”, não so
mente “quem sou”: “de quem sou”, neste preciso instante.
Em Entebbe, na noite de sextafeira 29 de fevereiro, éra
mos um grupinho formado por pessoas espalhadas por 
diversos países: Uganda, Quênia, Camarões... Naque
le momento era razoável se encontrar. Um momento 
muito bonito. Estávamos tranquilos, mesmo sentindo 

a falta de muitos amigos. Num determinado momento, 
quando entre nós surgiu o pensamento de que estáva
mos um pouco “abandonados”, afirmei: “Ainda bem que 
acontece algo assim. Este momento é mais uma ocasião 
para tomar consciência do que sempre nos dizemos, que 
aprendemos estando no Movimento e seguindo Carrón. 
A experiência que vivemos é capaz de tirar o medo? Per
mite que eu faça memória ‘de quem eu sou’?”. Não somos 
nós que nos damos nem mesmo um instante da nossa 
vida. Só isso pode dar aquela paz, aquela tranquilidade. 
Aquela que eu vi entre nós. 
No encerramento tivemos um diálogo por videoconfe
rência com Davide Prosperi, vice-presidente da Fraterni
dade de CL. Também aqui, em um lugar como a África, 
onde as pessoas tendem a ter medo em geral – imaginem 
diante de um fato assim, entre mil temores de que os go
vernantes não digam nada, escondam as informações ou, 
pior ainda, não nos avise do perigo –, apesar de tudo isso, 
essa tranquilidade e aquela paz da qual eu falava eram 
palpáveis nos diálogos e nas colocações da assembleia.
Sou grata ao Mistério, a Deus que me dá esta circunstân
cia, estes instantes para me pôr de pé novamente, como 
se, mais uma vez, me perguntasse: “O que foi que você 
encontrou? Quem você é? De quem você é?”. E me atrai 
a si, continuamente. E não existe nada mais correspon
dente do que isso. 
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Matteo Camponovo

Nascido em 1996, cursa o quinto ano 
de Física na Universidade de Milão.

O que basta 
para viver?
A densa rede de compromissos e encontros não existe 
mais. A “estrutura” da vida é adiada e ninguém sabe 
por quanto tempo. “E se alguns amigos não estivessem 
presentes fisicamente? Estaria tudo acabado?”. 
A experiência de um universitário em “férias forçadas”
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N o sábado, 22 de fevereiro, 
recebi um e-mail da Uni-
versidade de Milão no qual 

o reitor comunicava aos estudantes 
que em virtude da emergência do 
Coronavírus o Campus permanece-
ria fechado e as atividades seriam 
suspensas. Meu primeiro pensa-
mento foi: “Que pena. As próximas 
semanas seriam realmente ricas de 
compromissos: o encontro com o ar-
cebispo Delpini com o mundo uni-
versitário, um almoço com alguns 
colegas de curso, a Escola de Comu-
nidade, a caritativa, o encontro dos 
responsáveis com Julián Carrón, as 
conversas com os professores com 
perguntas sobre suas matérias... 

Tudo cancelado, adiado por tempo 
indeterminado. E agora, uma vez 
que toda a vida com a qual estou 
envolvido não existe mais, tanto em 
quantidade quanto em qualidade de 
compromissos, o que resta?”.
Segundo pensamento: “É um bom 
momento para colocar ‘feno no ce-
leiro’. Sem aulas e outros compro-
missos poderei me dedicar total-
mente à preparação para a próxima 
prova. Porém, talvez também fique 
muito sozinho... Espero que não jo-
gue muito tempo fora”.

Então, a partir do segundo dia de 
férias “forçadas”, antes que na Lom-
bardia se decretasse o isolamento 
social, convidei para o meu aparta-
mento alguns amigos que, como eu, 
precisavam estudar. Assim que nos 
encontramos, rezamos as Laudes. 
Depois, cada um começou seus es-
tudos. Depois de ter passado uma 
manhã sobre os livros, Marco se le-
vantou e disse: “O que vamos comer 
no almoço? Disponho-me a fazer 
as compras e cozinhar para todos”. 
Poucas horas depois, durante a pau-
sa, eu disse a Ricardo: “Vamos ler 
juntos as anotações do encontro de 
sábado? Aquelas provocações pa-
recem que foram ditas para estes 
dias”. Naquela noite, já deitado, 
pensei: “Que estranho, parece que 
hoje experimentei a mesma intensi-
dade de vida que há cotidianamente 
na universidade”. 
Quanto mais o tempo passava, mais 
episódios como este aconteciam 

diante dos meus olhos, e mais se 
aprofundava em mim a pergunta: 
por que, mesmo não existindo mais 
a densa rede de encontros e de com-
promissos com os quais normal-
mente estou envolvido, minha vida 
não parou? Por que, mesmo vendo 
apenas algumas pessoas ao invés de 
encontrar dezenas, experimento que 
a beleza da minha vida não mudou? 
Aos poucos precisei admitir que 
aqueles dias eram muito mais do 
que “alguém com quem estar para 
não perder tempo”. Realmente, os 
poucos rostos que estavam perto de 
mim faziam com que eu não esti-
vesse fisicamente sozinho e me aju-
davam a estar empenhado com os 
estudos. Não acredito que isso teria 
bastado para me livrar do embrute-
cimento humano no qual podemos 
cair quando temos tanto tempo “não 
organizado” e, acima de tudo, não 
teria bastado para enfrentar a “crise” 
das últimas semanas com a positivi-
dade que vejo em mim. 
Então, quem são estas pessoas? Pos-
so dizer que são presenças que me 
testemunham a Presença que dá 
significado ao meu dia. Só quando 
volto a me dar conta disso, o vazio 
e o embrutecimento são vencidos, 
o medo do vírus é vencido. A coisa 
mais surpreendente para mim, foi 
constatar que isso não acontece so-
mente quando estamos envolvidos 
na vida em comum da universidade. 
Tomei consciência novamente que 
vivo relacionamentos nos quais 
nada de mim é eliminado e nos 

No Politécnico de Milão, 
uma defesa de tese online.
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quais até as mínimas coisas possuem um valor, como 
cozinhar para o almoço. Mas, por que agimos assim? 
Os rostos deles foram aquela presença da qual Carrón 
falou na sua carta ao Corriere della Sera. Enquanto esta-
va com eles, muitas vezes dizia a mim mesmo: não me 
falta nada. Por quê? Porque vi e estou vendo um modo 
de estar juntos e de nos tratarmos que está à altura do 
coração. Pensei: pode vir a faltar toda a “estrutura”, mas 
para viver basta esta Presença, e mesmo apenas uma das 
pessoas que compartilharam comigo algumas horas se-
ria suficiente para testemunhá-la.

Um segundo ponto precioso foi perceber que o que 
tenho vivido nestas semanas, e que está acontecendo 
com muitos outros, não tem a dimensão de um “in-
crível isolamento”, mas tem a capacidade de nos fazer 
viver a situação atual com abertura e com uma "zelosa 
atividade", tentando responder às necessidades. 
O primeiro exemplo disso é como não estamos aban-
donando o estudo. Estas poderiam ser semanas para 
“dormir sobre os louros” já que não sabemos quan-
do será possível realizar as provas. No entanto, um 
certo modo de estar juntos está nos ajudando a não 
relaxar, a continuar estudando como se estivésse-
mos indo à universidade, com o mesmo interesse e a 
mesma paixão. E mesmo quando essa possibilida-
de de proximidade física deixou de existir, o estudo 
através de videoconferência tem nos ajudado da mes-
ma maneira. Outro exemplo que me impressionou 
foi que alguns de nós, que fazem trabalho voluntá-
rio na Cooperativa Universitária Estudo e Trabalho, 
inventaram uma maneira de entrega em domicílio 
dos livros necessários para as provas (“cooperativa  
delivery”); ou, ainda, ver como o representante dos 
estudantes está se movendo para se manter sempre 
atua lizado para passar as informações a todos o mais 
rápido possível. São “tentativas irônicas”, para usar 
uma expressão que nos é cara, mas fico impressionado  

como nenhum de nós teria se lançado em iniciativas 
como estas se não tivesse sido investido da vida de que 
falei. Não são pessoas que se movem por heroísmo, ou 
para tentar fazer coisas extravagantes fora do comum, 
mas pelo desejo de compartilhar, também em uma si-
tuação como esta, o que recebemos. 
Mas, e se alguns amigos não estivessem presentes fisi-
camente? Tudo estaria acabado? O que me aconteceu 
faz-me dizer que não, pelo contrário. O dia seguinte 
ao fechamento da universidade, passei-o quase inteiro 
sozinho. Depois de algumas horas de estudo, comecei a 
jogar tempo fora. O YouTube começou a dominar. Pas-
sando pelo corredor, meus olhos caíram sobre o título 
de Passos de março: “Amiga solidão”. Fiquei por um ins-
tante perplexo e corri para ler a colocação de Carrón. 
Devorei o texto. No fim da leitura, voltei a respirar, não 
me sentia tão pesado. Por quê? Porque esse artigo me 
lembrou que há alguém que vive e que fala da condição 
na qual me encontro de uma forma completamente di-
ferente, cem vezes mais humana, cem vezes mais de-
sejável. Fiquei impressionado como esse artigo teve o 
mesmo poder que os rostos dos meus amigos. Reacen-
deu em mim a consciência de uma Presença que existe, 
destruindo todas as camadas de distração e de esque-
cimento com que posso cobri-La. 
Tudo isso é possível não porque eu imagine certas coi-
sas ou as construa na minha cabeça, mas porque a ex-
periência que estou fazendo nestes anos na universida-
de é tão poderosa que, assim que aparece algo que me 
lembra da Presença que a gera, a consciência dela volta 
a ficar viva em mim. Às vezes, pode ser apenas o pedido 
de que Ele se faça novamente vivo, mas é um pedido 
que já está pleno da Sua companhia. As palavras que li, 
são palavras que me sustentam na decisão de deixá-Lo 
entrar novamente, mais do que lamentar-me da minha 
incapacidade, justamente como Carrón nos lembrava 
no último encontro com os universitários, antes da 
chegada do Coronavírus.  

“Não são pessoas que se movem por 
heroísmo, ou para tentar fazer coisas 
extravagantes fora do comum, mas pelo 
desejo de compartilhar, também em uma 
situação como esta, o que recebemos”
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Intrapresa. 
Fator X

Música. 
A arte de 
Beethoven

Igreja. 
A vida de 
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Paola Ronconi 
fotos de Manuel Palmieri

Para o café da manhã, a Rita quer doze biscoitos, mas toda santa ma-
nhã ela fica com raiva e afirma que lhe deram catorze. Spada às 8h 
já quer dar as ordens e é preciso imediatamente colocá-lo em linha, 

senão é uma catástrofe! Rocca começa o dia gritando. Cianci, não há como 
tirá-lo da cama. Francesco nunca escova os dentes, e agora ele precisa de 
uma dentadura nova. Melhor que não seja móvel, caso contrário acaba como 
a de Paolo: no vaso sanitário depois de um dia.
A jornada na casa da família Benini começa bem agitada. Davide, o pater 
familias, serve café da manhã para todos. Todos significa sua esposa, seus 
quatro filhos, os três funcionários e os vinte e três que moram com ele. 
Doentes mentais e deficientes.

Fator X

Nestas páginas, imagens das várias 
realidades ligadas à cooperativa social 
Solidarietà Intrapresa, em Forlí.

“Eu precisava ouvir que ainda podia ser eu mesmo”. Fomos 
conhecer a experiência da cooperativa Solidarietà Intrapresa: 
um “lar” para deficientes e doentes mentais que convive com 
outras realidades em um “pedaço do paraíso”...
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A história de Davide Benini tem iní-
cio quando estava no primeiro ano 
do ensino médio. No final do ano 
decidiu que não queria mais saber 
de ir à escola. O desejo de autono-
mia o empurrou para o trabalho e ele 
começou como aprendiz de torneiro 
mecânico. Quando encontra a expe-
riência do Movimento, a pergunta 
que mais o questiona é o que essas 8 
horas na fábrica têm a ver com a pro-
posta cristã, pois o trabalho atendeu 
à necessidade de autonomia, mas ele 
esperava as 18h da sexta-feira para 
começar a viver.
O tempo passou e o seu espírito em-
preendedor aflorou. Aos 23 anos ele 
abriu uma sorveteria, mas depois 
de seis meses recebeu um duro gol-
pe: foi acometido por uma artrite 
reumatoide, com dores muito fortes 
nas articulações, danos à cartilagem 
e certo grau de invalidez. A sorvete-
ria fecha e Davide passa dois meses e 
meio no hospital.
A retomada foi difícil, mas em 1987 
alguns amigos de Forlì propuseram- 
lhe a criação de uma cooperativa 
para deficientes e, num encontro do 
Meeting de Rímini daquele ano, foi 
apresentado a Lorenzo Crosta, que 
em Varese administrava uma coo-
perativa social que dava trabalho a 
deficientes. Davide aceitou o convite 
para permanecer por duas semanas 
com Lorenzo: “O impacto foi trau-
mático: trinta pessoas com deficiên-
cia me receberam à mesa. Para dor-
mir, eles me puseram num quarto de 
três camas, eu na central. Um deles 
rangia os dentes, o outro mordia a 
língua. De manhã, todo mundo em 
volta da minha cama esperava que eu 
abrisse os olhos. Eu não fui feito para 
essa vida… Mas, falando com Loren-
zo, ele me disse que fazia “experiên-
cia de maravilhamento” toda manhã. 
E isto lhe permitia tratar aqueles jo-
vens (dos quais alguns nem eram tão 
jovens) com uma liberdade que se 
tem apenas com os filhos”.

Ficando com ele naqueles dias, Davi-
de entendeu que o maravilhamento 
vinha de um “Fator X”, algo que esta-
va por baixo, nas profundezas. Algo 
que vinha antes das “deficiências” 
lhe permitia “sentir-se bem” com 
eles e removeu dos limites óbvios a 
última palavra sobre suas vidas.
“Cheguei em casa com uma certeza: 
eu é que precisava ouvir que o meu 
estado de saúde não seria o domi-
nante, que eu ainda podia ser eu 
mesmo e me realizar. E uma per-
cepção clara: o fator X era uma Pre-
sença boa, Cristo, e tinha chegado 
a mim com as feições de Lorenzo”. 
Quando a cooperativa em Forlí co-
meçou a funcionar, Davide acres-
centou um elemento substancial: o 
trabalho, como ele havia aprendido 
em Varese: “Se você pegar um ob-
jeto, o dividir e me der uma parte 
para trabalhar, essa peça se torna 
minha, se torna o ‘meu’ trabalho. E 
todos podem se envolver, mesmo 
aqueles com poucas habilidades. 
Para nós ‘normais’ é assim, para 
uma pessoa com deficiência é ainda 
mais, porque dá a percepção de uti-
lidade de si próprio, mesmo que ele 
simplesmente monte a estrutura de 
um ventilador”. O nome Solidarietà 
Intrapresa já diz tudo. Começa um 
caminho de “reabilitação sócio-ocu-
pacional”, num galpão com três pes-
soas com deficiência, que se tornará 
um modelo replicável para a região 
da Emília-Romanha.

“Começamos com alguns trabalhos 
para terceiros. Pequenos pedidos: 
do setor mecânico, caçambas para 
tratores, até a fabricação das surpre-
sas dos ovos de Páscoa da Perugina. 
Pegamos tudo o que nos foi ofereci-
do, porque estávamos aprendendo 
que dentro de qualquer aspecto da 
realidade Ele estava presente”, con-
ta. Quando Davide e os seus rece-
bem uma encomenda da empresa 
Aprilia, tinha uma função de para-

fusar o silenciador em ciclomotores 
Piaggio: “Fabio por anos, todas as 
vezes que via passar uma moto gri-
tava: ‘Esta fui eu que fiz!’ Dá vonta-
de de rir, mas nos faz entender bem 
como o trabalho fala da pessoa”.
À medida que mais amigos se junta-
ram a Davide para trabalhar com ele, 
a cooperativa foi ficando cada vez 
mais estruturada. Em 2008, quan-
do entraram em contato com um 
gerente da Rintal, uma das princi-
pais empresas de escadas internas, 
“um mundo se abriu para nós”, diz 
Fabrizio Amaducci, hoje chefe das 
atividades de produção: “Em pouco 
tempo, deixamos as atividades ter-
ceirizadas e, em 2010, nasceu uma 
empresa que está no mercado e está 
indo bem: D’Opera, que faz escadas 
em série e sob medida, atualmente 
é o terceiro maior produtor do sul 
da Europa, com 12 mil escadas por 
ano”. Hoje, no galpão de Forlí, você 
vê quarenta pessoas trabalhando: 
Simon, que monta os parafusos nas 
barras, Pietro lixa um cilindro que 
fará parte de uma grade, enquanto 
Michel arruma as peças de metal em 
uma caixa. Alguns olham para você 
com suspeita, outros o acolhem com 
um grande sorriso. Também há ou-
tros cinco empregados, mas quase 
não se distinguem entre os saudá-
veis e os doentes, porque todos aqui 
trabalham, cada um de acordo com 
suas próprias habilidades e limites.

Em 1994, houve a grande mudança. 
Nessa época algumas pessoas com 
deficiência começaram a ter o pro-
blema do “depois da família” (hoje é 
chamado “depois de nós”): se a famí-
lia não é capaz de lidar com a dificul-
dade de viver com uma pessoa com 
deficiência, se os pais são idosos ou 
morrem, quem cuida deles? “Vamos 
tentar fazer uma casa de acolhida. É 
Daniela, uma amiga, quem dá a dis-
ponibilidade para morar com cinco 
deles. Todos os dias há operadores 
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que se revezam para ajudá-la, mas a sua pessoa se torna a família dos me-
ninos”, conta Davide. Com o tempo, a cooperativa se expandiu, mais e mais 
pessoas precisam de uma residência. Davide viu na recém-nascida Novella de 
Lorenzo Crosta (uma casa que hospeda pessoas com deficiência física e men-
tal em Varese, onde ele mesmo mora com sua família) uma hipótese para si e 
para aquela que neste meio tempo se tornou sua esposa. Numa velha fazen-
da que lhe foi oferecida por um amigo sacerdote em Castiglione di Ravenna, 
fizeram uma rápida reforma e, finalmente, em 1996 o sonho se concretizou: 
“Na verdade, a ampliação da cooperativa e da empresa deixou em segundo 
plano a convivência direta com os deficientes. Eu precisava de contato diário 
com eles para verificar se estávamos respondendo à realidade e não estáva-
mos seguindo um projeto de nossas cabeças”. Mas “fique bem claro: não fiz 
tudo isso porque gostava de estar com os deficientes: eles eram apenas aquele 
pedaço de realidade que o Deus Eterno me deu para descobri-Lo”. 
Arbustos de alecrim e oliveiras, um casarão dividido em vários edifícios, 
grandes janelas com vista para um enorme gramado; tudo perfeitamente 
mantido. Este é o complexo Sacro Cuore, que, de uma fazenda abandonada, 
passou a abrigar cinco centros residenciais de reabilitação social, ou – me-
lhor dizendo – “casas”, para um total de oitenta residentes. Para quem pode 
voltar para casa à noite, há o Centro Santa Catarina, uma unidade que fun-
ciona durante o dia para pessoas com deficiências graves, que não podem 
trabalhar. 
Cada casa possui um grande salão onde são feitas as refeições, se realizam 
atividades motoras e de reabilitação, se assiste a um filme, enfim, para vive-
rem juntos. E rezarem: num canto da casa onde Davide mora, há uma vitri-
ne com as relíquias dos cônjuges Martin, pais de Santa Teresinha do Menino 
Jesus, mas também de Rolando Rivi. “Queríamos fazer uma capela. Depois, 
preferimos tê-los conosco o tempo todo”.

Entre todas as realidades que coexistem neste pedaço de paraíso na fron-
teira entre Ravenna, Cesena e Forlí, há também a dos “Amigos de Gigi”, que 
se dedica aos menores. Duas casas, que abrigam vinte e quatro jovens ao 

Davide Benini (à direita).

todo, divididos por idade. As his-
tórias de todos aqui sempre têm 
características dramáticas: quase 
todos enviados por serviços sociais, 
provenientes de famílias que, por 
muitas razões, não conseguem ou 
não podem cuidar deles. 
O “Amigos de Gigi”, como serviços 
para menores em dificuldade, nas-
ceu em San Mauro Pascoli. “O modo 
como Davide, Fabrizio e seus cola-
boradores ficam com os deficientes 
sempre foi uma ajuda para nós”, ex-
plica Valerio Tomaselli, um dos fun-
dadores: “Desde os aspectos mais 
operacionais, como limpar a casa, 
organizar os turnos dos educado-
res, como lidar com essa criança, 
comparando-nos com eles sempre 
chegamos ao essencial, ao por que 
fazemos esse trabalho”. Desde se-
tembro, as duas casas de acolhida se 
mudaram para Castiglione. Talvez 
a mudança já estivesse no ar desde 
junho de 2017, quando, no final de 
uma oficina com as crianças sobre 
os mosaicos de Gaudí, os “Amigos de 
Gigi” organizam um passeio de qua-
tro dias em Barcelona. “Pensamos 
em convidar Davide e a sua casa. 
Aquela breve convivência conosco 
poderia ser muito proveitosa”, conta 
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Valerio. E assim foi: “Transferir as casas para Castiglione significou estar 
ainda mais próximo de Davide e seus amigos, aprender um modo para es-
tar com os jovens, para olhar os dramas que carregam, nós adultos e eles. 
Para os pequenos, você tem que ser mãe. Para os mais velhos, sua presença 
é indicar um significado e apoiá-los em dificuldades grandes demais para a 
idade deles”.

“Mateus tem 12 anos e passou três meses num hospital psiquiátrico”, diz 
Diego Celli, outro responsável da obra: “Vê-lo amarado à cama… É um fato 
que você não consegue classificar nas experiências que já tem na cabeça. 
Você se pergunta por que esse sofrimento lhe é dado. Eu o trouxe para casa 
hoje de manhã e, enquanto estávamos no carro, ele olhou para tudo como se 
fosse a primeira vez: o bar em frente à escola, o mesmo carro, o gramado da 
nossa casa… Bem, eu disse a mim mesmo, de vez em quando é preciso levar 
um tapa para realmente ‘ver’. Não tiramos as feridas que eles carregam por 
dentro, mas podemos mostrar-lhes que há um bem, e a beleza nos ajuda 
nisso”. 
O que não resolve os problemas deles, como demonstrou recentemente Ser-
gio: “Esteve conosco desde muito jovem. Aos 18 anos saiu. Depois de poucos 
dias foi pego com um veículo roubado. Para Omar conseguimos um traba-
lho, e ele sumiu. Tudo o que fizemos não serviu para nada? Não penso as-
sim. Sempre haverá um ponto na memória deles em que perceberam que 
eram amados”, conclui Valerio. 
No grande prado de Castiglione, há momentos do dia em que os “residen-
tes” se reúnem para passar um tempo juntos, cada um como sabe estar com 
o outro. Mas essa diversidade é uma riqueza, um lugar que acolhe, exata-
mente como uma família, e como numa família todos comemoram se há o 
casamento de um funcionário ou a Crisma do filho de um amigo. Por esse 
motivo “haveria necessidade, e os espaços permitiriam, que outras famílias 
morassem aqui, mesmo sem cuidar diretamente dos deficientes ou meno-
res”, admite Davide. “Só mesmo a presença delas nos faria bem. Esperamos 
que o casal Martin nos ajude”. 
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Ney Vasconcelos

250 anos de 
Beethoven
A música de Beethoven faz parte do patrimônio 
da cultura mundial, e vem atravessando diversas 
gerações de músicos ao longo dos anos. Sua 
extensa produção revela, no fundo, a busca de 
um significado total

Conheci Ludwig van Beethoven em Camocim, 
Ceará, no início dos anos 70. Meu pai fazia a co-
leção de música clássica da Editora Abril, e sua 

famosa Quinta Sinfonia foi, junto com outras grandes 
obras clássicas, o fundo musical de nossas brincadeiras 
de infância. 
No meu caso, porém, essa e muitas outras peças musi-
cais adquiriram uma dimensão mais decisiva, uma vez 
que me tornei músico profissional. Como contrabaixis-
ta de orquestra sinfônica, foi inevitável uma aproxima-
ção mais estreita com a música deste compositor ale-
mão, pois nesses 26 anos de Osesp (Orquestra Sinfônica 
do Estado de São Paulo) tive o privilégio de participar da 
execução de todas as suas noves sinfonias, dos seus cin-
co concertos para piano e orquestra, do concerto tríplice 
(para piano, violino e violoncelo)  e do seu concerto para 
violino (considerado, até hoje, um dos mais difíceis para 
este instrumento), suas aberturas, missas e sua ópera, 
Fidélio. Se pensarmos que tudo isso é apenas uma parte 
de sua produção musical, teremos uma ideia da dimen-

são de sua genialidade: pois há, também, a música para 
piano, e sua música de câmara, em especial os quartetos 
de corda – sua formação predileta na última fase de vida 
criativa.
Nascido há 250 anos atrás, em 1770, Beethoven é a ter-
ceira geração de músicos de sua família. Alimentou uma 
grande admiração pelo avô, baixo solista e Mestre-de- 
capela de prestígio na corte, de quem herdou o nome, 
falecido nos primeiros anos de sua infância. Com o pai, 
tenor e professor, iniciou seus estudos musicais. Em 
Bonn, sua cidade natal, havia espaço para a liberdade 
intelectual, atividades culturais e o pensamento ilumi-
nista, onde floresciam as ideias de autores como Kant, 
Rousseau, Montesquieu, Klopstock, Herder, Schiller 
e Goethe. Comportado, foi um jovem músico da corte 
cumpridor das suas funções adotando para si os princí-
pios do Iluminismo.
Influenciado por uma concepção mais popularizada do 
pensamento de Kant, Beethoven anotou: “A  lei moral 
está em nós e o céu estrelado acima de nós - Kant!!!”. 

Cultura



29

   abril 2020

Retrato de Beethoven com a partitura 
de Missa Solemnis de 1820, autoria de 
Joseph Karl Stieler.

E ainda: “Na medida em que a mo-
ralidade se baseia na concepção 
do homem como agente livre que, 
justamente por ser livre, vincula- 
se através de sua razão a leis in-
condicionais, não necessita ele da 
idéia de um outro Ser acima dele, 
para aprender qual é seu dever, 
nem de qualquer outro incentivo 
além da própria lei, para cumprir 
seu dever” (Solomon, Maynard.  
Beethoven: vida e obra. Rio de Janei-
ro: Jorge Zahar, 1987; p.68,69).
De modo geral, a religião era vista 
como algo menor, um elemento da 
lei kantiana, ou como inimiga da ra-
zão. Apesar de ter nascido em uma 
família católica, Beethoven não era 
religioso e, assim, a teologia foi subs-
tituída pelas concepções de morali-
dade kantianas. Enquanto na Fran-
ça as mudanças ocorriam por meio 
da revolução em suas ruas, na Ale-
manha, a batalha dava-se no campo 
da ciência, arte e filosofia. Entusias-
tas, os filósofos alemães ocuparam- 
se da noção da liberdade, da mora-
lidade e da vida interior do homem 
no âmbito do pensamento antes da 
ação. Adepto das ideias de Schiller,  
Beethoven, cultuava a figura do 
herói visto como príncipe que luta 
contra o absolutismo opressivo, 
capaz de solucionar as infindáveis 
questões em torno dos conflitos de 
classe, entre o povo e a monarquia. 

Toda a sua vida foi pautada nos princípios de liberdade política, excelência 
pessoal e ação ética. Embora nascido e criado dentro do contexto iluminista, 
porém, sua personalidade inquieta faz com que sua obra musical transborde 
os ditames da época, ao evidenciar uma natureza humana de ímpeto irre-
freável. Ao longo de sua vida, ocorreram várias crises psicológicas seguidas 
de períodos criativos. Seus conflitos internos foram contidos por meio de 
sua entrega total ao trabalho na busca de soluções aos problemas criativos 
cada vez mais profundos e intrincados. 
Influenciado pela música revolucionária francesa, Beethoven foi o primei-
ro compositor a fundir temas tempestuosos e conflituosos do estilo heroico 
próprio da época com a forma sonata, inaugurando uma revolução na his-
tória da música. Introduziu forças agressivas e desintegradoras, negligen-
ciados ou indesejados por outros compositores. Uma característica da fase 
heroica é a incorporação, na forma musical, da morte, destruição, ansiedade 
e agressão a serem combatidos, derrotados e transcendidos. Isso fará com 
que os temas musicais afirmativos valham a pena. Sua música heroica não 
é trágica em si, uma vez que a maioria das obras dessa fase terminam em 
alegria, triunfo ou transcendência.
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O homem Ludwig van Beethoven
Sobre sua pessoa, Enrico Parola escreve: “Nada era mais 
forte nele que o desejo de comunicar sua arte, de fazer 
partícipes aos homens o grito de um coração (o seu) repleto 
de amor humano e se ânsia de comunicação, e nada lhe pro-
duzia mais desconsolo que o medo de não poder ex-
pressar tudo isto aos homens, a permanecer sozinho e 
incompreendido” (Chierici, Sandro; Giampaolo, Silvia. 
Spirto gentil: Un invito all’ascolto della grande musi-
ca guidata da Luigi Giussani. Milano: BUR saggi, 2011; 
p.107. Tradução nossa). Havia em Beethoven uma profun-
da ânsia de imortalidade, uma interrogação interior que 
se revela em suas obras. Sua Terceira Sinfonia, a Eroica, 
evidencia de modo vertiginosamente amplo e vibrante 
essa impetuosidade que não mais cabia nos limites es-
tritos da escrita musical clássica, consagrada por seus 
grandes antecessores imediatos, Mozart e Haydn.
Aquela mesma interrogação encontramos no final da 
Missa Solemnis (1822), ainda que esta aponte para o prê-
mio da vida eterna. A obra não culmina com um fim 
heroico, transcendente ou afirmativo como de costume: 
sua conclusão fica em aberto, deixa uma pergunta no ar. 
Nas palavras do novo maestro titular da Osesp Thierry  
Fischer: “no final, a missa nos fala de uma visão da eter-
nidade, de uma paz individual e coletiva. Mas a peça 
acaba de repente. Depois de uma hora e 20 de músi-
ca, nada. Eu acho fascinante, porque… Beethoven que-
ria terminar com uma pergunta” (Sampaio, João Luiz.  
Perturbação pela arte. In: http://digital.estadao.com.
br). As notas da Missa Solemnis transbordam o grito de  
Beethoven e expressam o conflito vivido entre a sua fé e 
o seu racionalismo, refletindo o clima cultural da época, 
do enfrentamento intelectual entre ciência e religião.
Sua Quinta Sinfonia (1807) já expressava essa busca de 
um significado total. Ela é força, excitação e virtuosismo 
envolvendo o drama e a luta, do primeiro ao último 
compasso. Grande, solene, elevada e inquietante, a música 
avança impetuosamente. Uma afirmação do escritor  
E. T. A. Hoffmann, por  ocasião da estreia da sinfonia, 
ilustra bem a impressão causada pela obra: “Esta 
sinfonia desperta um desejo de infinito” (Chierici, S.; 
Giampaolo, S. op. cit., p.110).

Dom Luigi Giussani comenta que essa foi a primeira 
música que fez seu pequeno grupo de alunos escutarem 
no início de tudo, “e o fiz para suscitar essa dimensão 
ideal e arriscada da vida sem a qual não se faz nada, sem 
a qual somos iguais aos demais, sentimos tédio como 
todos os demais: não à toa é chamada ‘a sinfonia do des-
tino’. Escutávamos o começo do primeiro movimento, a 
do ‘destino que bate à porta’. O início é o romper de um 
acontecimento. Todo o drama da orquestra se desenvol-
ve a partir dessas quatro notas iniciais que voltam a se 
propor continuamente. Nelas se expressam o destino 
que atravessa na vida a percepção do desvio, da derrota 
ou da tristeza e se mostra às vezes em seu aspecto mais 
duro ou de tentação” (Chierici, S.; Giampaolo, S. op. cit., 
p.105).
Enrico Raggi comenta: “Jamais a música havia sido tão 
claramente um ‘eu-em-ação’: Beethoven te arrasta, te 
interroga, sacode teu eu e te pede respostas, uma to-
mada de posição. Não se pode permanecer indiferente” 
(Chierici, S.; Giampaolo, S. op. cit., p.110). E continua: 
ele se utiliza da tradição (formas, gêneros, estruturas, 
etc.), mas insere elementos pessoais, tensões e pergun-
tas, mensagens e missões, conteúdos inefáveis, até atin-
gir o ponto no qual a forma ‘Sinfonia’ é modificada. Ele 
deposita todas as suas exigências, sem excluir nada. 

O impacto de sua Arte
Esse caminho irrequieto e eternamente insatisfeito 
acabará por conduzir Beethoven, em sua construção 
do edifício sinfônico, àquela que será, sem dúvida, sua 
obra mais aclamada e comentada: a Sinfonia n. 9, Co-
ral. Verdadeiro divisor de águas na história da música,  
seria necessário todo um outro espaço dedicado apenas 
a ela para que se pudesse descrever de forma razoável a 
amplitude artística que ele aqui atingiu. O que se pode 
deixar registrado, de qualquer modo, é o quanto essa 
obra evidencia essa personalidade única e complexa em 
sua busca por uma linguagem que atinja o homem em 
sua essência universal.
E aqui podemos falar de uma outra obra que também 
ilustra o caráter único da personalidade de Beethoven: 
seu Concerto para Violino em Ré Maior (1806). O estilo 
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sinfônico “majestoso” abre espaço 
para um clima mais meditativo, al-
ternando vitalidade com uma at-
mosfera mais tranquila. Essa obra 
apresenta melodias amplas e fluen-
tes resultando numa sensação de 
calma, amplitude e nobreza. Seu 
estilo clássico torna-se mais pes-
soal e individual. Procura soluções 
diversas para o mesmo problema 
musical, mesmo que este já tenha 
sido solucionado com êxito ante-
riormente. Como toda obra-prima 
da história da música, esse concerto 
dá margem a várias interpretações 
ou leituras extra-musicais que nos 
ajudam a “entrar” em sua essência.
Para Dom Giussani, o Concerto 
para Violino tornou-se um símbolo 
da tentação que o homem carrega 
em si: conceber-se como autônomo, 
senhor de si; ser a medida de todas 
as coisas. A vida e a sociedade são 
representadas pela orquestra, por 
onde o violino sobressai várias vezes 
para afirmar a si mesmo até conse-
guir um repouso no final da peça. 
O violino é o indivíduo que tenta 
agarrar-se a um impulso fugaz, e, 
precisamente nesse momento, o 
instrumento dá o melhor de si atra-
vés de melodias fascinantes. Dito de 

um outro modo: é como se o indivíduo tentasse se afirmar sobre todos. Po-
rém, o violino não pode resistir por muito tempo neste ímpeto e a orquestra 
– a realidade comunitária – contra-ataca e o faz voltar a ser ele mesmo. O 
que permite ao violino executar sua parte, essa melodia solitária e genial? 
O apoio da comunidade, representada pela orquestra, lugar ao qual pode 
voltar sempre e que o recupera a cada fuga, seguindo-o e conduzindo-o de 
volta toda vez que escapa. O violino é o homem que aposta mais em suas 
próprias forças do que na existência de uma origem e um destino comparti-
lhado. Essa autonomia do indivíduo não é justa, precisamente porque como 
tal não tem verdadeira origem nem destino, e portanto não pode criar histó-
ria. Pode suscitar um momento de emoção no tempo, mas depois não pode 
fazer mais nada, não consegue um fim. A paixão nostálgica que suscita o 
tema fundamental do concerto para violino é o emblema da espera de Deus 
que o homem carrega (Cf. Chierici, S.; Giampaolo, S. op. cit., pp.135-137).
A música de Beethoven, enfim, faz parte do patrimônio da cultura mun-
dial, e vem atravessando diversas gerações de músicos ao longo dos anos, 
alcançando um lugar privilegiado no cânone da cultura clássica tradicional. 
Vivemos, no entanto, um momento histórico em que a tradição é algo bas-
tante questionado, normalmente de modo superficial. Um mergulho atento 
na sua obra seria um bom antídoto a essa superficialidade. Pois ela pode ser 
qualquer coisa, menos sinônimo de conformismo formal. Beethoven é pura 
inquietação e questionamento. Altivez heroica, entrecortada pela melanco-
lia da limitação humana. É a própria pergunta do homem diante da reali-
dade: o reconhecimento da grandeza infinita do desejo humano aprisiona-
da no cotidiano banal. Não obstante todo o processo de empobrecimento 
cultural dos últimos tempos, a música de Ludwig van Beethoven, cujos 250 
anos de nascimento estão sendo comemorados neste ano ao redor do mun-
do, continua sendo um ponto de referência e uma oportunidade para cada 
pessoa retomar sua busca elementar, e a nobreza das perguntas últimas e 
constitutivas da sua essência. 
(colaborou Alessandra Sterzi)

"A música de Beethoven continua sendo um 
ponto de referência e uma oportunidade 
para cada pessoa retomar sua busca 
elementar, e a nobreza das perguntas 
últimas e constitutivas da sua essência"
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U m silêncio que durou quarenta anos, o de Esther Hillesum, “Etty”, 
para os amigos. Também para quem começou a conhecê-la quando, 
em 1981, os seus Diários foram publicados, passando a difundir-se 

por todo o mundo. “Naqueles dois anos de vida encerrados em dez cadernos, 
escritos entre março de 1941 e outubro de 1942, e nas cartas aos amigos, está 
ela inteira”, diz Pe. José Clavería, um dos organizadores de uma das expo-
sições que teve mais destaque no Meeting de Rímini do ano passado. Sob 
muitos aspectos, o caso dela toca também o tema da relação entre liberdade, 
fé e poder. Judia holandesa, nasceu em 1914 e morreu em Auschwitz aos 30 
de novembro de 1943, inicialmente “distante de Deus, frágil e insatisfeita”, 
depois “transfigurada” pela descoberta de Deus ao olhar “em profundidade 
para dentro de si mesma”, como a descreveu Bento XVI numa de suas últi-
mas Audiências.
“Um surto de liberdade”: Clavería define assim o fio condutor da vida de Etty, 
num diálogo com o grupo de trabalho que preparou o percurso de Rímini: 
“E aconteceu nela numa época em que, dia após dia, desde a ocupação alemã 
até o campo de concentração, as condições de ‘liberdade’ pioravam cada vez 
mais”. Se exteriormente estava cada vez mais impedida, dentro de si, na re-
lação com tudo o que lhe sucede, descobriu-se cada vez mais livre.
“Vários elementos da história de Etty, de algum modo, antecipam traços do 
mundo de hoje”, continua Clavería: “Ela era judia, mas não particularmente 
ligada à religião, cresceu e viveu num mundo secularizado”. E dele fez par-
te: a sua relação com o viúvo com quem trabalhava, o relacionamento com 
Julius Spier, psicoquirólogo discípulo de Jung, um aborto: “Em tudo isto se 
desenvolve para ela a descoberta de Deus. Não do nada. E o encontro com 

“Desenterrar a 
Deus”

Um vínculo descoberto na profundidade de si mesma, fonte 
de liberdade em qualquer situação. Até na prisão. A vida e os 
diários da jovem judia morta em Auschwitz no ano de 1943 

Paolo Perego
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enterrado. Então preciso desenter-
rá-lo de novo”.
Desenterrar a Deus, até nas condi-
ções em que muitos de “seu povo” 
judeu – que ela escolhera seguir vo-
luntariamente a Auschwitz, embora 
podendo escapar dali – perderam 
a fé: tudo acontece nas circunstân-
cias. Até à afirmação constante de 
que “a vida é bela”, mesmo na fren-
te dos carrascos que não é capaz de 
odiar. “Ela mesma se surpreende 
com isso”, explica Claudia Munarin, 
outra organizadora: “O primeiro im-
pacto da descoberta de Deus acon-
tece como espanto consigo mesma. 
Nos Diários não conta os fatos para 
descrevê-los, mas há a preocupação 
do que geram nela”.

Spier, que marca o início da redação 
dos  Diários,  representa um ponto 
decisivo”.

Etty começa a olhar para seus sen-
timentos, seus desejos e suas inse-
guranças,  entre crítica e ternura: 
“Tenho quase vontade de acariciar 
minha cabeça com gesto materno e 
dizer-me: ‘Isso mesmo, minha pe-
quena, vai ver tudo dará certo...’”. 
Nesta dinâmica, explica Clavería, 
“Etty se defronta literalmente com 
Deus”. Uma relação que ela mesma 
descreve: “Dentro de mim há uma 
fonte muito profunda. E nessa fonte 
está Deus. Às vezes consigo alcan-
çá-la, mais amiúde ela está coberta 
de pedras e terra: então Deus está 

Etty Hillesum. No Brasil, o livro Humanidade 
Enraizada em Deus, de Frei Michael David 
Semeraro (Ed. Paulinas) traz sua biografia.

O ponto-chave é o juízo sobre a rea-
lidade: “Ela diz que ‘não são os fatos 
que contam na vida, conta só o que 
a gente se torna graças aos fatos’”. 
Etty não diminui o que acontece, 
continua Munarin: “Ao contrário. 
Quando está em dificuldade, nos 
tormentos, quando percebe que não 
‘está vivendo à altura do desejo’, en-
tão volta exatamente para lá, para 
a realidade: ela cozinha, costura 
meias, busca um amigo...”

Não é intimismo, diz Clavería: “Etty 
tem a consciência de ser parte da 
construção da história, na prisão. 
Em volta dela cria-se uma pequena 
comunidade. Seja antes, na roda de 
amigos de Spier, seja no campo de 
Westerbork, na Holanda, onde mui-
tos judeus aguardavam ser encami-
nhados para a morte”.
A sua liberdade, a sua consciência, 
a sua fé... “Etty é uma flor que bro-
tou no deserto”, acrescenta Clavería: 
“É, em certo sentido, uma falha nas 
teorias ‘progressistas’ que afirma-
vam que a religião, com o progres-
so técnico-científico e cultural, iria 
desaparecer. Ao contrário, e muitos 
estudiosos o documentaram, a reli-
gião está viva no mundo moderno”. 
Perigos e derivas existem: o funda-
mentalismo, a suposta neutralidade 
ideológica que sufoca, a tentativa de 
reduzir o espaço da fé na construção 
social e cultural. Até as perseguições 
em sentido estrito. “Mas a liberdade 
religiosa  se exprime também atra-
vés do testemunho de muitos povos 
e pessoas que vivem a fé como fonte 
de paz. E esta é, ainda hoje, a vida 
de Etty”. 
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Testemunhas 
da Esperança

Exposições, por Opera d’Arte

Arte… em casa
De Nova York a Roma, passando 
por Paris. Nestes tempos a tecno-
logia ajuda, permitindo-nos, por 
exemplo, não renunciar a apreciar 
a beleza. Aqui estão algumas su-
gestões para um passeio virtual. 
Na Grande Maçã, o Metropolitan  
Museum expõe – também on-line, 
via Google Arts&Culture – as obras 
de Vermeer: são 5 das 34 que cons-
tam no catálogo do artista holandês, 
distribuídas ao longo de um percur-
so guiado que permite mergulhar 
na sua cotidiana e luminosa poesia. 
Na França, o Louvre oferece a todos 
os usuários da Internet a possibili-
dade não apenas de visitar suas co-
leções, mas também de passear por 
suas fundações primitivas da antiga 
fortaleza. Finalmente, o clímax da 

beleza nos espera em Roma: é ali, 
nos Museus do Vaticano, que Beato  
Angélico, Rafael e Michelangelo, 
entre outros, disputam o primado. 
É difícil escolher. Mais fácil, no en-
tanto, é se encantar com a sequência 
de histórias afrescadas nas paredes 
daquelas salas solenes. 

www.museedulouvre.fr
www.museivaticani.va
https://artsandculture.google.com

A partir da sua dramática ex-
periência de 13 anos de prisão 
política no Vietnã (dos quais 9 
em isolamento), iluminada pela 
vivência do Evangelho e nutri-
da pela experiência de santos e 
de autores espirituais de hoje, 
o autor escreveu 22 meditações 
sobre a esperança no mundo 
atual, feitas nos Exercícios Espi-
rituais que pregou à Santa Sé no 
ano 2000.

das trevas foi rasgado”, “no escuro 
uma esperança indestrutível bri-
lhou novamente”. Esperança, capa-
cidade de perdoar e uma profunda 
e íntima alegria: foi isso que viam 
em Van Thuan os que o encontraram 
naqueles anos. Tanto é assim que 
muitos se convertem, carcereiros e 
prisioneiros.
Este livro parece nos dizer que não 
há situação em que não seja possí-
vel, com os tempos d’Ele, encontrar 
e ser abraçado pelo Senhor do mun-
do. Mesmo nos dias em que você 
encontra-se como que suspenso em 
uma vida sem a vida normal. 

Testemunhas da Esperança
François X. N. Van Thuan
Ed. Cidade Nova
8ª edição (2010)

Quando o prenderam, em 1975, ele 
tinha sido ordenado Arcebispo de 
Saigon havia quatro meses. O regi-
me vietnamita viu essa eleição como 
um complô para subverter a situa-
ção do país. Como padre, foi priva-
do da oportunidade de transformar 
pão e vinho no corpo e sangue de 
Cristo, e de ajudar seu povo sofre-
dor, mas na cadeia descobriu um 
jeito misteriosamente muito mais 
proveitoso de amar as pessoas que a 
Igreja lhe confiara.
No momento mais sombrio do abis-
mo, atormentado pela angústia 
de ter sido abandonado por Deus 
naquele momento, ele ouviu cla-
ramente uma voz: “Meu filho, não 
se aflija”. É o começo de um diálo-
go que culmina numa pergunta da 
“voz”: “Você me ama ou ama as obras 
que faz por mim?”. E eis que o “véu 
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Tom Hanks interpreta o verdadeiro 
Fred Rogers, que nos anos Noventa 
conduziu um popular programa de 
televisão infantil, em que o protago-
nista se comporta como um vizinho 
adorável: canta ao entrar na sala, tira 
a jaqueta, veste um suéter, troca os 
sapatos e se vira para o espectador, 
apresentando-lhe os seus amigos e 
contando histórias cheias de empa-
tia e solidariedade. Uma figura bem 
conhecida na TV americana e muito 
amada, não apenas pelas crianças. 
Mas o protagonista do filme é Lloyd 
Vogel (Matthew Rhys), jornalista da 

revista Esquire (inspirado no verdadeiro jornalista Tom Junod), encarregado 
de escrever um perfil de Rogers. Vogel é casado com uma mulher que ama, 
tem um filho pequeno, mas é um homem atormentado por ter sido aban-
donado por seu pai (que agora gostaria de ser perdoado) e que derrama sua 
raiva em um cinismo que também afeta sua profissão. Quando ele relutan-
temente conhece Rogers, logo procura a farsa: um homem tão querido cer-
tamente terá aspectos sombrios. Mas Rogers acaba sendo um livro aberto e 
sua humanidade começa a questionar Vogel. Inicialmente ele fica irritado 
com aquele que ele julga ser um trapaceiro, mas gradualmente fica fascina-
do por uma pessoa capaz de entender os outros. Rogers não é sentimental 
nem santo (mesmo que seja uma pessoa profundamente religiosa, que reza 
todas as noites por aqueles a quem vem a conhecer), mas como todos, ele é 
um homem que é colocado na frente de escolhas contínuas e tenta sempre 
escolher o bem. Um encontro que não pode deixar de mudar a vida do jorna-
lista cínico. 

O filme, por Beppe Musicco

Um lindo dia 
na vizinhança
de Marielle Heller
com Tom Hanks, Matthew Rhys
www.sentieridelcinema.it

Música, por Walter Muto

Existem períodos, como aquele que 
estamos vivendo agora, em que 
provavelmente ouvimos mais mú-
sica do que estamos acostumados 
a ouvir no dia a dia. No entanto, às 
vezes é só por causa da indicação de 
um amigo que prestamos atenção 
em alguns detalhes que passam de-
sapercebidos, que escapam por dis-
tração ou preconceito, como pode 
acontecer diante de uma paisagem, 
de um poema ou de uma pintura. 
Por exemplo, nem procuramos por 
festivais de música porque sabe-
mos que já não há nada de bom. 

A pergunta, 
mais uma vez, 
insistente

Ou logo definimos certos conjuntos 
como muito estereotipados... E as-
sim não captamos as perguntas que 
se encontram dentro das canções 
como “Onde está?”, do grupo Le  
Vibrazioni, de Milão: “Onde está a 
alegria, me diga onde está esse dia 
que não será perdido”, com a ur-
gência de encontrar “alguém que 

possa me responder agora”. Ou tal-
vez seja a velocidade das palavras 
que dificulte colher a profundida-
de, mas minha sugestão é procurar 
sempre o que aquela música procu-
ra expressar antes de descartá-la. 
Usar a razão como janela aberta e 
não como fechamento ideológico. É 
possível tentar! 



36

imagem
   abril 2020

Um grupo de migrantes na fronteira de 
Pazarkule, na tentativa de entrar na Grécia 
a partir de Edirne, na Turquia.

N as fronteiras da Grécia, dezenas de milhares de sírios são 
mantidos reféns de um cabo de guerra político entre Ancara 
e a Europa. Nas últimas semanas, a crise dos refugiados na 

fronteira de Kastanies, ao longo do rio Evros, é cheia de sombras 
sobre o que está acontecendo, sobre a violência, os guerrilheiros e os 
centros de detenção. Apenas entre fevereiro e março, estima-se 400 
prisões e 44.000 tentativas de entrada rejeitadas. O Papa pediu que 
a dor pela epidemia do Coronavírus “não nos faça esquecer os pobres 
sírios”, chamando novamente a comunidade internacional a enfrentar 
o drama de nossos irmãos e irmãs que “devem fugir da guerra, da fome 
e das doenças”.
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