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Editorial

F oi um momento marcante, daqueles que vão direto para a memória 
e nunca saem dela. A praça vazia, a escuridão caindo. A chuva, 
gradualmente mais forte. E um homem que, vestido de branco, 

diante do crucifixo, invoca Deus usando as palavras dos discípulos: “Mestre, 
não Te importas que pereçamos?”. Não Te importas comigo, conosco? Cenas 
semelhantes às que teríamos visto alguns dias depois, em uma Semana Santa 
igualmente sem precedentes: a Missa in Coena Domini, a Via Crucis, a Páscoa… 
Tudo reduzido ao essencial. O Papa, alguns outros. E a presença de Cristo. Mas 
naquela oração no final de março, no clamor de Francisco em uma praça pela 
primeira vez deserta, também se abriu uma estrada. Preciosíssima, para quem 
está tentando percorrê-la. Porque, como o Papa disse, esta situação nunca vista, 
“desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas 
seguranças com que construímos os nossos programas”, e nos faz experimentar 
o quanto precisamos de Cristo Ressuscitado, não é uma condenação, é um 
vislumbre que de repente entrou em nossas vidas. É uma oportunidade, 
grandiosa. 
É “o tempo do nosso juízo”. Não “do teu juízo”, insistiu Francisco dirigindo-se 
a Deus com ousadia, mas “do nosso juízo: o tempo de decidir o que conta e 
o que passa, de separar o que é necessário daquilo que não o é”. O tempo da 
conversão. Onde a esta palavra não corresponde nada de moralista, como se 
fosse um esforço ético: somos convidados a olhar. Quem olhar, o que procurar. 
É um passo de conhecimento.

Muitos outros disseram isso de muitas maneiras, nas semanas seguintes, e 
também nas próximas páginas você encontrará exemplos. Se essa dramática 
emergência passasse sem uma tomada de consciência da nossa parte, sem 
descobrirmos algo mais profundo de nós mesmos e da realidade, seria uma 
calamidade que se adiciona ao peso insuportável da morte de muitos, da dor, 
do medo. Aliás, colocaria outra pedra diante do sepulcro de nossa humanidade. 
Porque nos deixaria mais perdidos e vazios do que antes.

E, no entanto, esse “tempo vertiginoso” pode se tornar uma oportunidade 
para um “despertar do humano”, como diz o título do livro que publicamos em 
nosso site (www.cl.org.br). É uma entrevista de Alberto Savorana com Julián 
Carrón, o presidente da Fraternidade de CL. Fazendo as contas até o fim com 
“a forte irrupção da realidade”, que “trouxe de volta em toda a sua grandeza 
aquela exigência de entender a que chamamos razão”, enfrenta as perguntas 
que todos estamos nos fazendo, sem diminuí-las. Porque é quase inevitável 
que surjam, mas é nossa escolha levá-las a sério. “Nós também, de mil formas 
acostumados a fugir de nós mesmos e do apelo profundo das coisas, talvez 
neste período não tenhamos podido deixar de parar e pensar”. Stop and think, 
como a expressão que Carrón leu certa vez num jornal americano. 
Portanto, esse livro também acompanha a tentativa que fazemos. Nas páginas 
desta edição de Passos, você encontrará reflexões, fatos e testemunhos que 
ajudam a tomar decisões, a tirar proveito da circunstância única que estamos 
enfrentando, e a entender mais sobre quem somos e do que nossa vida precisa. 
Do essencial.

O tempo do nosso juízo
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Cartas

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

Filippo, Luisella, Davide, 
Pilar, Gladys, Marco, Lays

Acompanhado, corrigido e perdoado

A minha quarentena começou quase um mês e meio 
atrás, quando todas as lojas da rede em que trabalho 
fecharam. O último período de trabalho foi muito 
intenso, e a sensação era de que estavam me exigindo 
muito, de uma forma que não estava me realizando, 
sem um horizonte atraente e até complicando a vida 
familiar. Então, em certo sentido, esta parada me deu 
até um alívio e a possibilidade de recuperar, com juros, 
todos os fins de semana e o tempo passado fora de 
casa. Duas semanas atrás fui convocado pela empresa 
e, junto com vários colegas, fomos desligados, como 
medida extrema da empresa para tentar sobreviver. 
Não sei como as coisas vão seguir, mas a primeira 
percepção é de que a realidade está tomando a 
iniciativa, e não consigo pensar que não seja para 
um bem. E para ter este direito à esperança, posso 
só agradecer a história e a companhia cristã que foi 
me moldando. Este tempo em casa está sendo bem 
contraditório. Acho que estou entendendo um pouco 
mais aquela frase de Eliot sobre a tentativa dos homens 
de construir sistemas tão perfeitos que ninguém 
mais precise ser bom. Implementamos uma rotina 
impecável com as crianças, que deixa até o dia bonito e 
os pais com um discreto tempo livre. Mas, às vezes, fica 
tudo tão automático que reparo não ter olhado nem 
um instante para os olhos da minha esposa. Olhar a 
minha esposa nos olhos é como aceitar que Jesus lave os 
meus pés. Ficou em mim aquela imagem de Pedro que 
o Papa usou durante a quaresma: olhar a minha esposa 
nos olhos é reconhecer que preciso ser perdoado e que 
eu, sozinho, não posso fazer isso. Preciso depender 
para não coincidir com o que penso e sinto de mim 
mesmo. Isto, para mim, é pertencer. Isto é ser bom. Há 
uma resistência a nos deixar amar, a deixar entrar algo 
que perturbe os nossos sistemas perfeitos, e aqui em 
casa isso é ainda mais evidente, porque a casa muitas 
vezes é o lugar do óbvio, do sabido, do conhecido, do 
já descoberto. Durante a Semana Santa, decidimos 

acompanhar as músicas e os textos do Tríduo Pascal 
de Dom Giussani que disponibilizaram no site. Foi 
impressionante quando começou o Stabat Mater. Aquela 
beleza toda não estava dependendo de nós, mas eu 
e minha esposa estávamos entrando juntos naquele 
mistério. Na minha frente, na mesa, estavam restos do 
café da manhã das crianças, brinquedos... Após poucos 
minutos do começo, em silêncio tirei tudo daquela 
mesa e coloquei um lindo pano, com flores de nosso 
jardim. E Débora, com grande delicadeza, apoiou na 

“Olhar a minha esposa nos olhos é 
como aceitar que Jesus lave os meus 
pés, é reconhecer que preciso ser 
perdoado e que eu, sozinho, não posso 
fazer isso. Preciso depender para não 
coincidir com o que penso e sinto de 
mim mesmo”

mesa uma cruz de Cláudio Pastro, e continuamos o 
gesto. Alguém estava ali, pedindo a nossa atenção, 
mendigando os nossos corações. A primeira ação 
daquela beleza foi gerar beleza gratuitamente, 
até chegarmos comovidos a rezar o Ângelus, que 
normalmente é parte daqueles sistemas perfeitos e 
não muda nada. Foi muito evidente que a companhia 
concreta na qual acontece o encontro com Cristo se 
transforma num espaço a que o nosso eu pertence, do 
qual o nosso eu extrai a maneira de perceber e de sentir 
as coisas; em última instância, de compreendê-las 
intelectualmente e de julgá-las, como se diz na Escola 
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de Comunidade. Outra experiência desta companhia 
concreta foi com a minha filha Martina, de 5 anos. 
Após uma ideia da minha sogra e algumas solicitações 
imprevistas, me convenci a começar uma atividade 
em casa para tentar compensar a perda do salário. 
Tempo não falta, supermercados estão abertos, e a mão 
de obra em casa é muito barata: pode-se pagar com 
Nutella, algum desenho a mais na TV... Montei um 
plano de ação a curto prazo e escrevi num rascunho: 
Le lasagne di Filippo. Após ter brigado com a minha 
esposa, por várias divergências sobre a nossa visão de 
marketing, no dia seguinte, para envolver um pouco a 
Martina, pedi que ela desenhasse algo num papel, para 
identificar o produto. E orgulhosamente lhe digo que 
tem de representar Le lasagne di Filippo. Sem pensar um 
segundo, com aquela simplicidade pura e encantadora 
das crianças, me gritou: “Não! Le lasagne do papai”. Por 
quê, Marti? E ela, ainda mais rápida e convencida, 
me diz: “Assim as pessoas vão saber que você não está 
sozinho”. Era como se ela estivesse gritando: “Tonto! 
Não sabe que a vida é relação? Que você não se faz 
sozinho?” Isso me fez entender, outra vez, que estava 
entrando uma possibilidade nova de olhar as coisas. 
Uma possibilidade nova de ser criatura nova. Com 
esse olhar, até esta tímida iniciativa doméstica está 
se transformando numa grande aventura, onde a 
única preocupação pode ser reconhecer a iniciativa de 
um Outro que está me gerando agora. Aí, floresce a 
liberdade de empreender, a coragem de arriscar e a paz 
por ser acompanhado, corrigido e perdoado. Acredito 
que esta quarentena em casa é a grande possibilidade 
de descobrir o significado e a conveniência de ser 
amigo, marido, pai e trabalhador.
Filippo, São Paulo (SP)

Aulas à distância

Nestes dias de emergência sanitária, minha “linha 
de frente” é estar diante dos meus alunos nas aulas à 
distância. É uma linha de frente porque, se é verdade 
que não há o problema de perder a vida física, há o de 
perder o gosto pela vida. Toda vez que me conecto sinto 
muito forte o grito desesperado deles por significado, 
que tem mil faces: em primeiro lugar, o tédio, a 
preocupação pelos avós, a dificuldade de acompanhar 
as aulas com meios inadequados, a dificuldade de 
estar com os pais e com os irmãos por tanto tempo, 
a dificuldade de não ver os amigos... É um imenso 
rio, que me provoca, me desafia continuamente e me 
pede que esteja diante deles e não feche a questão com 

um simples “vou explicar como você faz para viver”. É 
uma pergunta que interpela minha própria pergunta 
e a reabre continuamente. Que grande presente é o 
rosto deles, que me mantém aberta a reconhecê-Lo! 
E, ao mesmo tempo, Cristo se mostra naquele menino 
que não desiste, naquele que não se contenta com 
uma resposta barata, naquele que parece uma pessoa 
diferente em comparação ao que era na sala de aula, 
naquele que depois da primeira hora de aula, que 
eu achava ter sido um desastre por causa da minha 
falta de familiaridade com a tecnologia, envia-me 
uma mensagem no celular agradecendo: “É bom 
fazer aula com a senhora, professora!” O que eu fiz? 
Disse um “sim” tímido à maneira com que Cristo me 
chama agora, consciente de que é a possibilidade de 
participar da salvação deles. No sábado, o zelador que 
trabalhava comigo havia quinze anos morreu de uma 
doença fulminante. Na vida diária, quando alguém 
morre, trocamos rápidas palavras de condolências, 
alguém pergunta sobre o funeral, e nada mais. Fiquei 
impressionada com o número de colegas que me 
ligaram. Todos queriam ser ouvidos: “me identifico 
com você”, disse uma, “quinze anos lado a lado, é como 
se você tivesse perdido um irmão” e, na conversa, 
pediu que eu rezasse por um parente internado. 
Houve outra, cuja mãe morreu nestes dias, que me 
disse que conseguiu a indulgência plenária para ela 
e que se sentia feliz por isso. Outra, ainda, disse que 
viu a oração do Papa e se deu conta de que Cristo é a 
única esperança para todos. Esta é a minha “linha de 
frente”, estar presente com meu frágil “sim” e meu rosto 
cheio de limites e ver com admiração o que o Mistério 
constrói através deles. 
Luisella, Milão (Itália)

“A minha ‘linha de frente’ é estar 
diante dos meus alunos nas aulas 
à distância. É uma linha de frente 
porque, se é verdade que não há o 
problema de perder a vida física, há 
o de perder o gosto pela vida. Todas 
as vezes que me conecto sinto muito 
forte o grito desesperado deles por 
significado”
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O pulo dos degraus

Desde que a quarentena começou, passo o dia inteiro 
com minha esposa e meu filho e tento ocupar o tempo 
entre um trabalho cansativo à distância, artigos, leituras, 
música, faxina e fazer compras. Mas, aos poucos, 
percebi como tudo o que fazia – até a observação 
escrupulosa das indicações do governo, das quais 
me tornei um especialista – nada mais era que a 
organização de outras formas, outros hábitos ainda 
mais rigorosos e inflexíveis para me proteger do medo, 
da vertigem que sentia por dentro e que achava ser 
capaz de dominar. De repente, isso ficou evidente numa 
discussão que tive com minha mulher. Ela é fisiatra, 
portanto não está diretamente envolvida com a gestão 
da emergência. Durante duas semanas conseguiu se 
organizar mesmo estando em casa, mas nos últimos 
dias ficou evidente a necessidade de voltar para o 
hospital. Diante desse fato, comecei a fazer uma série 
de objeções (justas e razoáveis) e a propor soluções 
para evitar seu retorno, às quais ela contrapunha seu 
desejo de voltar ao trabalho. Pouco depois percebi que 
a questão era muito mais simples: eu tinha medo. 
Exatamente como os apóstolos no barco com Jesus. 
Ao contrário deles, eu não era capaz de expressá-lo. 
Todas as minhas razões impecáveis, toda a minha 
perfeita organização eram mais uma maneira de evitar 
a vertigem que provoca o dar-se conta de que a vida, 
minha e das pessoas que amo, não está nas minhas 
mãos. Mas o que é capaz de vencer o medo? As lições 
mais importantes vieram do meu filho de dois anos e 
meio, a quem, alguns dias atrás, estava ensinando a 
pular alguns degraus que temos em casa. A cada pulo 
que ele conseguia dar, fixávamos o ponto de partida 
num degrau mais alto. Quando estava no terceiro 
degrau, pedi que pulasse. Mas ele ficou paralisado. 
Depois, levantou os olhos, olhou para mim e disse: 
“Papai, tenho medo. Abraço”. Aproximei-me, abri os 
braços e ele se jogou sem hesitar. Fiquei tocado ao 
perceber como meu filho consegue, com simplicidade, 
dizer que tem medo. Ele só pode dizer isso porque está 
diante do abraço do pai. O gesto do meu filho foi uma 
ocasião preciosa de memória, porque estou descobrindo 
nestes dias que também é assim para mim. Posso dizer 
que tenho medo, posso olhar para a minha humanidade, 
para o meu pecado, porque há Alguém que me abraça 
agora, do modo como sou. Perceber isso vence o medo 
e gera uma inteligência da realidade capaz de me fazer 
aceitar o instante com um olhar novo, com uma paixão e 
uma criatividade que não consigo dar-me sozinho.
Davide, Ascoli Piceno (Itália)

“E eu, quem sou?”

As notícias diárias sobre os números do contágio, a 
interrupção das aulas, precisar ficar em casa... Tinha 
medo. Sentia-me como se tivessem me tirado algo: a 
vida na universidade, a vida com os amigos. Estava 
triste por causa da sensação de ter “menos”, por causa 
do medo, das imagens que me assaltavam em relação 
ao que poderia acontecer. Nesta situação, peguei o 
texto da Escola de Comunidade e fiquei impressionada 
quando li: “A vida é uma luta para afirmar Cristo”, e 
Ele “luta para invadir a nossa existência”. De repente, 
senti que Jesus me perguntava: “Pilar, e você, quem 
diz que Eu sou?”. Isso me deixou em silêncio. Comecei 
o dia pedindo que tudo o que acontecesse fosse para 
responder a essa pergunta. Na carta que Carrón 
escreveu para a Fraternidade, uma pergunta me 
provocou: “Como podemos estar como homens diante 
desta circunstância?” Descobri que “estar como homens” 
me fere, desperta perguntas vertiginosas. Coloca-me 
diante de Alguém a quem pergunto “Quem és Tu?”, de 
modo tão profundo que toma toda a minha pessoa, a 
ponto de eu me perguntar: “E eu, quem sou?”. Diante do 
desafio de interceptar o que me arranca do nada, dou-
me conta do que está acontecendo: a seriedade com a 
minha humanidade que me revela um Tu que me pede 
que responda com liberdade.
Pilar, Buenos Aires (Argentina) 

Minha vulnerabilidade é a minha força

A escalada do número de mortos pela Covid-19 e o 
número crescente de pessoas que estão contraindo o 
vírus me preocupa. Não sei o que vai acontecer com 

“A questão era muito mais simples: 
eu tinha medo. Exatamente como os 
apóstolos no barco com Jesus. 
Ao contrário deles, eu não era capaz 
de expressá-lo. Todas as minhas 
razões impecáveis, toda a minha 
perfeita organização eram mais uma 
maneira de evitar a vertigem”
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o meu país e com o mundo no futuro próximo. Em 
momentos como este, emerge claramente o homem 
com toda a sua fragilidade, e suas tentativas de resolver 
todos os problemas mostram-se evidentemente 
inadequadas. Nem o maior cientista do nosso tempo 
pode salvar-nos, nem as invenções tecnológicas. Fica 
claro que o homem não pode salvar-se sozinho. Tenho 
certeza de que esta pandemia não veio para destruir o 
homem ou para puni-lo. Deus conhece todas as nossas 
fraquezas mais do que nós mesmos as conhecemos. 
Tenho certeza de que quer fazer-nos entender o que é 
mais essencial para a vida, o que pode arrancar-nos do 
nada que normalmente nos engole. O que acontece é 
para o nosso bem, para o nosso crescimento e para o 
nosso amadurecimento. Deus está chamando a atenção 
do homem para si. E espero que a partir de tudo isto 
se manifeste a Sua glória. Dom Giussani diz que Deus 
não nos oferece consolação, simplesmente acontece. A 
realidade diante dos meus olhos é um testemunho disso. 
Quero viver esta realidade, sem esconder nada, não 
posso esconder nada, porque a minha vulnerabilidade 
vem à tona e é isso o que eu quero, porque se torna 
ocasião para me ajoelhar e pedir, para que seja feita 
a sua vontade. É daí que tiro a minha força, e isso me 
dá a oportunidade de viver o dia todo pedindo que Ele 
permaneça comigo, e para enfrentarmos tudo juntos. 
Gladys, Kampala (Uganda)

“Quem me fez fazer isso?”

Sou enfermeiro numa ala que trata de infectados pelo 
Coronavírus. Desde o início dei minha disponibilidade, 
de um lado para responder à necessidade objetiva, de 
outro pela percepção de um forte desejo de dizer o meu 
“sim” ao imponente desafio que a realidade pôs diante 
de nós, com a consciência de que na minha história 
o Senhor sempre usou os meus “sins” para tornar-se 
mais próximo e tornar-me cada vez mais “seu”. Para 
evitar possíveis contágios, decidi ir morar sozinho. 
Consegui encontrar uma casa e cercar-me de todo o 
conforto para “sobreviver” no isolamento: computador, 
tablet, Wi-Fi, séries de TV... Pensando que tudo isso 
aliviaria a experiência de trabalho que várias pessoas 
tinham descrito como muito cansativo. O impacto dos 
primeiros dias foi efetivamente duro: muitos pacientes 
em condições críticas, ritmo de trabalho elevado, o medo 
de não estar suficientemente protegido e de me infectar. 
Voltava para casa fisicamente destruído, pensando: 
“Quem me fez fazer isso?” Estava sufocando. Depois, li o 
artigo de Carrón no Corriere della Sera, do dia 1° de março, 

e foi como respirar pela primeira vez depois de dias. E, 
assim, comecei a ir para o trabalho com o desejo de que 
Cristo me tornasse mais disponível para acolhê-Lo, que 
se mostrasse a mim, no trabalho e em casa, e aos meus 
pacientes. Os dias que se seguiram foram uma grande 
graça. Cristo começou a se fazer carne justamente nos 
rostos dos meus pacientes: alguns muito sofridos, mas 
serenos, e aos quais a única coisa que restava era fazer 
companhia até o fim, outros completamente “entregues” 
em nossas mãos, necessitados em tudo e cheios de 
certeza na nossa presença de médicos e enfermeiros. 
Comecei a sentir necessidade de rever seus rostos para 
aprender a viver, também eu, a dependência e o total 
abandono a Ele, que é o único que pode responder à 
infinita necessidade do meu coração. Sinto-me feliz, 
mesmo no cansaço, que permanece, como não me sentia 
há muito tempo, e é uma letícia que me arrasta e abraça 
tudo: os pacientes com os quais tenho mais dificuldade 
de me relacionar, os novos colegas, a solidão da vida em 
isolamento. Tudo se torna, assim, ocasião de voltar ao 
único relacionamento que me torna mais eu mesmo e 
me permite não sucumbir. 
Marco, Milão (Itália)

“Eu precisava ouvir aquelas palavras”

“Não se pergunte sobre os desígnios de Deus, apenas 
confie neles.” Acredito que essa frase resume muito 
bem o que eu vou contar agora. Dentre todos os 
mestres que conhecemos na Universidade, Deus 
me enviou um anjo chamado Silvia e permitiu-nos 
cultivar uma amizade. Em uma reunião da Liga da qual 
fazemos parte, ela levou uma convidada: Paola, outra 
prova de que Deus une propósitos. Posteriormente, 
Silvia me convidou para participar como voluntária do 
Dia Nacional da Coleta de Alimentos, em novembro 
passado, onde aconteceu o meu primeiro contato com 
Comunhão e Libertação. Curiosa que sou, comecei 
a pesquisar sobre o Movimento e fiquei encantada e 
com desejo de conhecer ainda mais. No meio de um 
dia difícil, eu me deparo com um vídeo do Bracco 
intitulado: “O tédio e a tristeza”, o que me causou 
inquietação. Eu precisava ouvir aquelas palavras! Deus 
nos dá provas diárias do seu amor e misericórdia, e usa 
muitas vezes seus filhos para isso. Todo mundo deveria 
ter noção do impacto que causa na vida das pessoas, 
principalmente quando é de forma tão significativa. 
Obrigada por me fazerem enxergar Deus de outra 
forma e principalmente enxergá-Lo em todas as coisas.
Lays, Salvador (BA)
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S ão muitas as perguntas. E agudas, daquelas que escavam por dentro. Todos 
nós as temos, neste momento nunca visto ou experimentado antes. E é essencial 
enfrentá-las, para que os meses de emergência não passem sem realmente 

despertar nossa humanidade, sem fazê-la crescer. Sem aprender. É este o fio condutor 
do Destaque desta edição. Começando pela entrevista com Maurizio Maggiani, um 
importante escritor italiano, mas acima de tudo uma pessoa de sincera e verdadeira 
profundidade, de raízes sólidas como sua terra, que ama tanto. Depois, publicamos 
um percurso que relê algumas das posições que cotidianamente enfrentamos à luz do 
livro de Jó, um ponto de comparação poderoso quando se trata de dores inexplicáveis.
Em seguida, um testemunho muito pessoal de Giorgio Vittadini, presidente da 
Fundação para a Subsidiariedade, e uma entrevista com o padre Sergio Massalongo, 
superior do mosteiro beneditino da Cascinazza, nos arredores de Milão. Para entender 
mais como até um momento de silêncio e solidão pode se tornar uma riqueza para 
todos. (Davide Perillo) 

O silêncio 
do mundo

Praça São Pedro, 27  de março: 
a oração do Papa.
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“S ou grato à vida, que me trouxe até esta crista. A esta crise, que 
é a maior pergunta despertada em mim desde que nasci”. O 
escritor Maurizio Maggiani descreve assim este momento sem 

precedentes. A realidade irrompeu, perturbando “a vastidão imóvel” em que 
vivíamos, numa época que – diz – “parecia acabar ali”, quase como se em 
segundo plano nos perguntasse: “O que você quer mais? O que quer de me-
lhor?” 
Ora, para considerar o que aprendemos com o esfacelamento de seguranças 
e ilusões, se aprendemos alguma coisa, e como poderá durar, ele acredita 
que a primeira ajuda vem do fato de que não podemos ficar eternamente 
na crista, “nesta posição extraordinária, impensada”. “E, portanto, precisa-
mos escolher”. Qual é a escolha, explica-o nesta conversa. Passos o encontrou 
imerso em seu “privilégio”, numa casa grande e isolada na zona rural de Fa-
enza, onde todos os dias cumprimenta, mudo, seu vizinho Giorgio, que sai 
de trator, preocupado com o besouro turco que está comendo suas vinhas. 
Ganhador do Prêmio Strega, autor alérgico aos ambientes literários,  
Maggiani escuta, olha para a natureza que volta a respirar, para “a criação 
que rompeu sua quarentena e saiu das inúmeras prisões às quais a rele-
gamos”. Ele poderia falar por um longo tempo sobre a noz que encontrou 
no dia anterior, “muito tímida”, sobre a agitação dos patos selvagens ou a 
amendoeira que floresceu mais cedo. “Nós somos o vírus dominante deste 
planeta”, diz: “Mas, ao contrário do vírus que hoje ameaça o nosso domínio, 
o homem escolheu ser destruidor do seu hospedeiro. Consumimos a criação 
até a exaustão.  Agora, voltamos à velha história de quem domina quem...”. 
Para ele, o buraco aberto pelo Coronavírus investe tudo, e leva-nos a pergun-
tar quem somos diante da imensidão e diante de nós mesmos para entender-
mos o que queremos mais que tudo: “Salvar os nossos corpos?”. Assim, a sua 
atividade neste tempo tornou-se a pergunta, que considera o “bem primário”. 

Alessandra Stoppa

A atividade da pergunta como “bem primário” neste tempo 
inédito e dramático. Agora que a realidade irrompeu, 
depois de uma época em que parecia não poder haver nem 
“mais”, nem “melhor”, estamos numa crista. Fala o escritor 
Maurizio Maggiani

A mudança 
da vida
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Por que, hoje, interrogar-se – o “hábito da razão”, como 
escreveu no jornal La Repubblica, ou ainda “o cuidado 
com a inconsciência” – é mais necessário do que nunca? 
Que momento, senão este, para se perguntar, para se 
questionar. Visto que há apenas uma insolente, estúpi-
da, uma coleção de estúpidas, de insolentes respostas. 
Você acha que Cristo subiu ao Getsêmani  para buscar 
respostas ou para fazer perguntas? No momento de 
maior crise e de uma solidão terrível, foi fazer pergun-
tas. As respostas vêm se fazemos as perguntas certas. 
Nenhum de nós é comparável a Cristo, mas esta crise é 
um Getsêmani, que não digo que deva ser aceito, mas 
considerado, sim. 

Como o senhor o considera? 
Para mim é a maior crise e, portanto, a maior pergun-
ta despertada em mim desde que nasci. Tenho sessen-
ta e oito anos, já vivi outras crises. Mas esta é a maior 
pergunta porque é inevitável. Veja, é um momento que 

aparentemente nos força a uma única ação: a retirada, 
a defesa. Fala-se, até dando-se razões, de uma “guer-
ra”, mas os vírus não fazem guerra, não sabem o que é a 
guerra: um ser minúsculo, com um comportamento ób-
vio, natural, obriga-me a uma posição inaceitável, inau-
dita, que nunca aconteceu antes, de retirada.  Só que, se 
olharmos bem, a restrição vem de nós. Para a psicologia 
de massa, que facilmente se forma, estamos “em casa” 
não para não adoecermos, como é certo fazer, mas como 
se já estivéssemos todos doentes.  

O senhor se refere à “penetrante ideia de uma enfermi-
dade geral” que afirma ter assistido? O senhor se irri-
tou quando lhe foi proposto ler, junto com outros auto-
res, livros para quem está em casa. Por quê? 
É uma “generosidade” que temo tanto quanto ao contá-
gio, um dar suportes para nos apoiarmos, um afã de nos 
alimentar... É típico do doente “ser confortado”. Mas a 
pessoa não pode ler um livro sozinha? O que aconteceu? 
Houve uma mortificação da vontade e da capacidade? 
Esse é o ponto, para mim: se a crise implica um prejuízo 
do espírito e da inteligência...

Ou se nos provoca, e provoca a nossa razão. 
Uma crise é uma mudança que pede mudança. É uma 
pausa, que se assemelha a um rumo, um momento bom 
para pensar, em tudo. Eu, por exemplo, devo pensar que 
tenho uma idade na qual, se acabar no hospital, posso 
ser colocado de lado: é bom que eu o saiba, é bom saber 
que eu não tenho direito a tudo! De qualquer modo, o 
que temo é essa outra enfermidade. Que no fim, é a do-
ença do ser. 

Em que sentido? 
Desculpe, não quero entrar na sua “casa”, mas aquela 
coisa escandalosa dos santos que tocam os leprosos... 
Não é uma fábula ou a narrativa de uma perversão. É a 
ideia de que o mal é curado e vencido quando não nos re-
traímos. Com todos os riscos que isso comporta. Os ris-
cos que hoje correm os médicos e os enfermeiros. O que 
para nós é metafórico, para eles não é, mas vale do mes-
mo modo: “tocar”, enfrentar... O que quero dizer é que 
não nos salvaremos fugindo, nos protegendo. Se tudo o 
que devemos fazer é salvar os nossos corpos e pronto, o 
que faremos? O que faremos com o nosso corpo? 

“Não nos salvaremos 
fugindo, nos 
protegendo. 
Se tudo o que 
devemos fazer é 
salvar os nossos 
corpos e pronto, 
o que faremos? 
O que faremos 
com o nosso corpo?”
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Às perguntas que o senhor se faz, que 
são muitas e que normalmente cen-
suramos – como, por exemplo: de que 
tenho medo? Por que ontem conside-
rava a vida como óbvia, e E por que 
amanhã deveria valer alguma coi-
sa? –, a essas perguntas é possível, e 
como, darmos respostas, e “respostas 
razoáveis”, como o senhor auspicia? 
Não nos respondemos sozinhos. 
Não temos de nos responder a nós 
mesmos! A Cristo, as respostas não 
vieram sozinhas, mas do caminho 
que fez, levando a cruz nas costas, 
até o fim. Além disso podemos, com 
consideração de adultos, nos juntar, 
pedir para nos reunirmos para res-
ponder... como nós, agora. Eu não 
quero sair deste “estado de exceção” 
sem saber que somos melhores do 
que pensamos ser. Ou de como pa-
receria conveniente ser. Portanto, 
precisamos nos fazer perguntas, 
porque nos colocam em um espaço 
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es Maurizio Maggiani (Castelnuovo Magra, La 

Spezia, 1951), terminados os estudos, deu aulas 
durante um ano no presídio de La Spezia. Entre 
suas obras principais, lançadas pela Feltrinelli, 
estão Il Coraggio del pettirosso, vencedor do 
Prêmio Viareggio, e il Campiello, de 1995; em 
2005 Il viaggiatore notturno recebeu o Prêmio 
Strega e, em 2015, Il Romanzo della Nazione, 
o Prêmio Elsa Morante. Entre seus últimos 
títulos, estão: La zecca e la rosa (2016) e L’amore 
(2018). Suas obras ainda não têm edição em 
português.

menos restrito, nos tiram das grades 
da prisão na qual estamos confina-
dos.  Questionar-se é colocar ordem. 
No tumulto, no nosso caos, pode-
mos nos conduzir à razão, à condi-
ção de adulto. Como? Justamente 
perguntando. Fazendo perguntas. 
E a “besta”, não no sentido negativo, 
quero dizer a força caótica, se apla-
ca. Diante das perguntas, toda a in-
solência e a soberba se aplacam. 

E a reposta?
A resposta está na pergunta. 

Em que sentido? 
Penso em quando faço um gesto 
que me deixa na incerteza, numa 
inesperada sucessão de eventos, 
um gesto com que não me confor-
mo. Eu me pergunto: Por quê? Por 
que fiz isso? O fato de eu me per-
guntar já redimensiona, me res-
tringe a um espaço meu, da alma.  

Perguntar-se, parar, “deter-se”... 
não é a resposta, não, mas é o início 
de um percurso de resposta. 

Perguntar-se se é suficiente ser sa-
dio, salvar nossos corpos, o levou 
a escrever “a vida não é apenas o 
contrário da morte”. A realidade de 
hoje, colocando-nos diante da dor, 
da morte e do medo dela, provoca a 
busca do significado, abre “a” per-
gunta sobre o sentido da vida.
É isso. Olha, eu não quero morrer. 
Tenho uma genética camponesa: sou 
solidamente dedicado à vida, alheio 
ao mal da vida, porque venho de 
gerações que lutaram até o extremo 
para não morrer. Mas, suponhamos 
que quando eu morrer, me seja pedida 
uma prestação de contas. Que o Velho 
abra o grande livro e diga: “Maggiani, 
Maurizio Maggiani, vejamos...”. A 
prestação de contas não será sobre os 
romances que escrevi. 
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E, para o senhor, qual é o sentido? Sobre o que lhe será pedido a prestação 
de contas? 
Sobre quanta vida gerei em troca da que eu consumi. Meus pais, campone-
ses analfabetos, não lutaram apenas para salvar a pele, eles me deram uma 
coisa: que o que há de bom, você vê. Porque é vida. Gera vida. Você sabe o 
que é a vida... Não é certo que nos levantaremos de manhã, que acordare-
mos vivos. O primeiro gesto é nosso primeiro olhar do dia. Ou é um gesto 
para a vida ou é um gesto para a morte. Penso na Geenna, o aterro sanitário 
de Jerusalém, onde termina o que é “mau”, o que pertence ao lixo, o que 
fica indistinto. Pode parecer vulgar para você como expressão, mas quem 
se distingue é o “homem bom”, aquele que nunca remexe num material 
indistinto consumido, acabado. 

O que o senhor mais guarda da experiência do momento atual?
A surpresa, estar surpreso. Tive uma vida extremamente afortunada, vivi 
épocas interessantes, foi-me concedido fazer experiências importantes, 
boas, ruins. Mas sou grato à vida por ter me conduzido a uma crista. À crista  
de hoje. 

Por quê?
Estávamos numa época que parecia ter terminado ali. Na qual não podia 
acontecer mais nada, tudo tinha sua lógica, inatacável. O sistema não po-
dia ser abalado. Vivíamos como dizendo: o que você quer mais? O que quer 

de melhor? Onde está o mais? Onde 
está o melhor? Era o fim da histó-
ria, da ordem universal constituí-
da. Um terreno infinito, uma terra 
plana. Mas um movimento sísmico 
ondulou essa vastidão imóvel trans-
formando-a numa paisagem per-
turbadora. E estamos ali, no topo 
da crista. De um lado, está o que foi, 
do outro, o que não sabemos. 

“Era o fim da história, um 
terreno infinito, uma terra 
plana. Mas um movimento 
sísmico ondulou essa vastidão 
imóvel transformando-a numa 
paisagem perturbadora. 
E estamos no topo da crista. 
De um lado, está o que foi, do 
outro, o que não sabemos” 
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O que permite não “voltar atrás”, 
sobretudo manter as perguntas 
abertas? Para o que o senhor olha? 
O que me ajuda é isto: não poder 
fingir que não é nada. E como eu, 
muitos outros. Não vamos ficar 
eternamente na crista, a força da 
gravidade nos empurra para baixo, 
de uma forma ou de outra. Não é 
possível ficar nessa posição extra-
ordinária, impensada. Ou olhamos 

para o que não sabemos ou para o 
que achávamos ser um presente in-
finito. Você pode escolher lançar-se 
para frente ou deslizar para trás. Se 
eu estiver vivo, poderei, da crista, 
não só ver, mas decidir. Escolher en-
trar naquilo que não conheço. Dar 
uma contribuição para a navega-
ção num mar que não conhecemos: 
se Ulisses chegou lá, não é porque 
simplesmente atravessou o espelho 

d’água, mas porque o mudou. Se há 
uma razão pela qual estamos aqui, 
não obstante o que você chama de 
pecado original, é porque também 
temos uma tarefa, podemos per-
turbar essa vasta extensão de água. 
Perturbar é vida. 

Quando o senhor tem medo, o que o 
ajuda a vencê-lo? 
Olhar para minha esposa. 
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Uma viagem entre as colunas dos jornais ibéricos em 
tempos de emergência sanitária. Frente à realidade que 
irrompe, encontramos as duas posições que emergem 
no diálogo entre o personagem bíblico e os seus 
companheiros. Há quem se esquiva da pergunta, e há 
quem pede um significado 

Jó e seus 
amigos 

C omo para o Jó bíblico, a realidade de repente se impôs sobre nós sem 
encontrar nenhum obstáculo, arrancando o véu do torpor habitual. 
O escrito espanhol J. A. González Sainz sublinhou isso com firme-

za: “Na vida de um país ou de uma pessoa, há momentos em que a reali-
dade, a realidade mais impiedosamente real, a mais crua e menos “cozida” 
por receitas e cozinheiros com diferentes mentalidades e histórias, irrompe 
repentinamente com uma violência assustadora, à qual não estávamos ha-
bituados” (El Mundo, 20 de março).
Nestes dias, é muito interessante acompanhar a imprensa espanhola, por-
que nela podemos percorrer o diálogo entre Jó e seus amigos. Recordemos 
que, na página da Sagrada Escritura, encontramos duas posições conflitan-
tes diante da desventura. De um lado, a de Jó, que se deixa tocar pela tragé-
dia e alça a voz pedindo um significado, convocando Deus diante do tribunal 
da sua exigência de justiça. De outro, os amigos de Jó, que conduzem tudo 
para o já conhecido e se recusam a colocar em discussão as suas teorias (in-
clusive a imagem de Deus) a partir do golpe da realidade. Não há espaço 
para perguntas.
Já Julián Carrón, na carta de 12 de março dirigida a todo o Movimento, apre-
sentava a alternativa descrita acima: “Nestas semanas, cada um de nós po-
derá ver qual posição é que vai prevalecer: uma disponibilidade a aderir ao 
sinal do Mistério, a seguir a provocação da realidade, ou deixar-se levar por 
qualquer ʻsoluçãoʼ, proposta, explicação, a fim de distrair-se da provocação, 
evitar essa vertigem”. 

Ignacio Carbajosa Pérez  é 
sacerdote da diocese de Madri, 
professor de Antigo Testamento da 
Universidade San Damaso de Madri 
e diretor da revista Estudios Biblicos. É 
o responsável de CL na Espanha.

Alfonso Calavia é professor de 
Língua e Literatura espanhola no 
Instituto Santo Inácio de Loyola de 
Torrelodones, Madri. Acompanha 
a obra educacional Be Education e é 
colaborador da Ultreya, agência de 
traduções.

Ignacio Carbajosa 
Alfonso Calavia

 (ou a imprensa espanhola 
frente ao Coronavírus)
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Deixemos que os próprios amigos de Jó se apresen-
tem como atores em uma comédia. Como no livro da 
Bíblia, são três, que representam modos diferentes  
de enfrentar a realidade se esquivando das perguntas 
que a desgraça nos sugere.

Elifaz, o primeiro amigo (aquele que diz a Jó: “Chame 
mesmo! Haverá alguém que te responderá?”), se veste 
de “budista”. Dado que a satisfação dos nossos desejos 
está do outro lado da porta – agora fechada –, feche-
mos também nós a torneira do desejo, como propõe 
Lorena G. Maldonado: “Agora temos tempo para nos 
tornarmos budistas, se nos derem a possibilidade de 
explorar o que acontece, sem desejar. Ou, pelo menos, 

desejar sem uma satisfação imediata” (El Español, 28 
de março). É uma posição que se insinua no equilíbrio 
que Pilar Rahola reivindica para si: “Sou otimista por 
natureza e tenho a sorte enorme de me recuperar ra-
pidamente quando a garra do pessimismo tenta me 
aprisionar, mas a saudade é um sentimento resiliente, 
difícil de neutralizar, porque se exprime em uma doce 
tristeza que dá um pouco de felicidade. Às vezes, a tris-
teza pode ser bonita, até agradável. Mas pode também 
dominar, porque todo momento triste tem um demô-
nio agachado, pronto para nos agarrar, por isso ponho 
o freio da racionalidade na emotividade galopante, e 
lentamente tudo volta ao equilíbrio” (La Vanguardia,  
5 de abril). 
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Depois, entra o segundo amigo, Baldad (que diz a Jó: 
“Como pode um nascido de mulher ser inocente?”), ves-
tido como homem racional, para o qual toda a realidade 
se reduz ao que a razão científica pode medir e explicar. 
Pepa Bueno o apresenta a nós, revelando-nos a sua in-
gênua pretensão: “Estamos desconcertados com o fato 
de a ciência não ser monolítica. Nós, não crentes, cor-
remos o risco de esperar que a ciência seja um perfeito 
substituto do Deus dos crentes: respostas únicas, claras 
e, sobretudo, infalíveis. Sabemos que não é assim, mas 
não levamos isso em consideração, até que não chegue 
a nossa vez. E, agora, cabe a nós, todos juntos e em cir-
cunstâncias muito dramáticas” (El País, 25 de março).
Se tivermos sorte, e nos libertarmos dele, tudo bem, mas 
se o pequeno inseto toca você, viva a resignação, como 
proclama Ángel F. Fermoselle: “Tentei explicar à minha 
filha de quinze anos, creio que sem sucesso, que, às ve-
zes, a vida dá nojo, e não podemos fazer nada para evitar 
isso. E que também nós, adultos, não conseguimos en-
tender porque está acontecendo isso, pois não há uma 
explicação. E que o pai da sua amiga Alicia lutou até o 
fim; e que os médicos o ajudaram com todas as forças 
deles, mas não foi suficiente. O Coronavírus derrotou to-
dos” (El Español, 2 de abril). Uma constatação científica.

Nesse momento, entra o terceiro amigo, Sofar (aque-
le que diz a Jó que as suas palavras são “discursos va-
zios”), muito mais prático e otimista que o precedente. 
“Em tempos de confinamento, é preciso se distrair, não 
há analgésico melhor que o prazer!” Benevolência pura 
para conosco, como algumas generosas ofertas de por-
nografia na Internet, às quais se refere Quim Monzó em 
outro artigo: “Agora fazem esta oferta aos espanhóis: 
tendo em vista a expansão da quarentena, estendemos 
o acesso gratuito a Pornhub Premium durante este mês 
aos nossos amigos da Espanha, para lhes ajudar a pas-
sar o tempo se divertindo” (La Vanguardia, 19 de março). 
De alguma coisa vamos morrer mesmo, mas não nos 
lembrem disso, aves de mau agouro! Susana Quadrado 
adota a estratégia do Carpe diem: “Enquanto não chegar 
aquele dia, saiam pelas ruas e caminhem com gosto na 
calçada. Mudo de estratégia. Sentir-se vivo é o máximo! 
E, se o fim do mundo tiver que chegar, que encontre 
você fazendo amor como se não houvesse amanhã” (La 
Vanguardia, 29 de fevereiro). 
Passemos agora ao Santo Jó, que suportou pacientemen-
te os conselhos dos seus “amigos”. Com muita dificulda-
de encontra as palavras para rebater, a sua ferida lhe dói 
e o angustia. A sua vida precedente entrou em crise, e 
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as velhas respostas não lhe servem 
para nada. A sua batalha é outra, e 
não quer se distrair: ele busca um 
porquê. E chama o próprio Deus ao 
tribunal.

Desde que a ameaça chegou à nossa 
porta, a imprensa espanhola se en-
cheu de “homens de Hus”. Jó reabriu 
a boca, solicitado pelas circunstân-
cias adversas. Quem se deixa tocar 
pelo drama, repete uma palavra que 
tem o sabor de uma descoberta: 
vulnerabilidade. Parecia algo que o 
orgulhoso homem moderno tivesse 
deixado para trás, como reconhe-
ce Jorge Galindo: “Há um clima um 
pouco estranho, como se proviesse 
de um tempo que acreditávamos já 
superado. Um tempo no qual a vida, 
o bem-estar e a convivência de to-
dos eram um pouco mais frágeis. A 
Covid-19 nos restituiu uma parte da 
nossa humanidade, que está ligada 
àquela vulnerabilidade esquecida” 
(El País, 12 de março). A pretensão 
encerrada no progresso científico, 
nos explica Pedro G. Cuartango, 
se revela nas palavras da serpente 
tentadora do Paraíso: “Sereis como 
Deus”, mas “exatamente no instan-
te em que o homem acaricia a am-
bicionada imortalidade prometida 
pela serpente, um vírus desconheci-
do não toma conhecimento de todas 
as nossas certezas e nos coloca fren-
te à dolorosa consciência dos nossos 
limites” (ABC, 13 de março). “Temos 
necessidade de apoios aos quais 
nos agarrarmos enquanto tudo isso 
acontece”, conclui Rafael Moyani (El 
Mundo, 21 de março).
Mas “vulnerabilidade” não é ape-
nas uma palavra que está na moda. 
Quem a experimenta, como o velho 
Jó, sofre, se sente perdido, como re-
conhece com enorme sinceridade 
Isabel Coixet: “Tudo aquilo que con-
siderávamos óbvio não existe mais 
agora. E o que se abre diante de nós 
é uma angustiante neblina, bem dis-

tante da luz. Reconheço que não sei 
como viver esta hora, estes minutos 
que, para mim, estão se tornando 
eternos” (ABC, 31 de março). A nebli-
na se torna ainda mais escura quan-
do a morte se apresenta diante de 
nós. Tínhamos esquecido dela, diz 
Antonio Puigverd, mas “chega um 
vírus carregado de medo e de histe-
ria midiática, talvez somente para 
nos lembrar de que a morte existe. 
Para nos ajudar a recuperar o senso 
da vida” (La Vanguardia, 26 de mar-
ço). “Temos tanta morte diante dos 
olhos”, acrescenta Jorge M. Reverte 
“que nunca conseguiremos enten-
dê-la, isto é, captar minimamente 
o seu significado, e talvez, por isso, 
resistamos, com pouquíssimas ex-
ceções, ao seu chamado de atenção” 
(El País, 3 de abril).

A pergunta sobre o significado, que 
é tão negligenciada na Espanha, se 
insinua entre as rachaduras de um 
mundo esfacelado. “Ficamos anes-
tesiados por tempo demais”, diz 

“‘Vulnerabilidade’ não é apenas 
uma palavra que está na moda. 
Quem a experimenta, como o 
velho Jó, sofre, se sente perdido, 
como reconhece com enorme 
sinceridade Isabel Coixet: ‘Tudo 
aquilo que considerávamos 
óbvio não existe mais agora. 
E o que se abre diante de nós é 
uma angustiante neblina, bem 
distante da luz’” 

Nuria Labari, “fazendo parte de um 
sistema que muito frequentemente 
erra em coisas fundamentais” (El 
País, 18 de março). Não se trata de 
reflexões profundas. A morte é a de 
uma pessoa querida, que está so-
zinha em um hospital. Ignazio Ca-
macho se dirige assim a uma mãe 
doente: “Hoje, lhe acompanham so-
mente aqueles anjos da guarda com 
roupas de proteção, enquanto todos 
nós ofuscamos os vidros das nossas 
janelas, embaçando-os com a nossa 
esperança. Não sei se adianta rezar, 
como dizíamos esta manhã, nem se 
a energia cósmica da qual aqueles 
do pensamento positivo falam seja 
forte o suficiente para fazer você se 
levantar do leito. (...) Mas alguém 
tem que ouvir esse grito, na terra ou 
no céu” (ABC, 24 de março).
Toca a Deus responder a esse grito, 
elevado ao céu diretamente ou indi-
retamente. E é claro, como no livro 
da Bíblia, que somente quem deu 
espaço ao grito ou à pergunta pode 
interceptar uma possível resposta. 
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É catedrático de Estatística 
metodológica na Universidade de 
Milão-Bicocca. fundou e preside a 
Fundação para a Subsidiariedade e 
é um dos organizadores do Meeting 
de Rímini. 

Giorgio Vittadini

Recuperar 
a minha 
humanidade
A tentação de agarrar-se ao “dever ser”. A decisão de fincar 
os pés no presente, a oração no trabalho... E a dificuldade 
de aceitar a mudança. É assim que a vida “pede o meu estar 
presente” e dá valor à construção partindo de baixo, mesmo 
quando você o tem em mãos há anos

E stes dias transcorridos em 
casa por causa da pandemia 
são realmente inquietantes. 

Já parei de tentar calar a ansiedade, 
a dor e a preocupação agarrando-me  
a qualquer “dever ser”, tal como o 
“dever” de olhar com positividade, 
de aproveitar a oportunidade para 
mudar, para aprender, para me-
lhorar. Até mesmo o “dever” de en-
contrar o Senhor. Sinto-me filho de 
Luigi Giussani e para mim não pode 
ser cristão algo que não seja em pri-
meiro lugar humano. Portanto, sim, 
tanto sofrimento me perturba, todo 
esse medo e toda a irreprimível in-
certeza que respiro a cada dia. De-
cidi sobretudo viver simplesmente 
procurando manter os pés fincados 
neste presente. Todo dia acabo por 
resvalar para a “modalidade prisão”, 
ao invés da modalidade “clausura”.
Houve um momento em que tive a 
dúvida de ter-me tornado ateu, por-
que em determinado ponto a ora-
ção encontrada no breviário ou na 
missa começou a não me convencer.

Um dia, após a enésima hora pas-
sada a gravar as aulas para os meus 
alunos (coisa que não é nada banal 
mesmo depois de quarenta anos de 
carreira universitária, porque cabe 
fazê-lo em frente a uma câmera e 
toda vez que erro devo começar de 
novo), me dei conta de que o meu 
rezar era exatamente o meu estar, 
o meu cumprir o trabalho que eu 
tinha de fazer. Como cheguei a en-
tender isso? Porque lá dentro havia 
um desejo novo: o de algo mais, o de 
ser por completo a pessoa que Deus 
me chamou a ser. O canal de comu-
nicação com o Senhor nesse ponto 
tornou-se abrasador.

Nesse momento decidi em primeiro 
lugar manter-me atento à realidade: 
não deixar as tarefas que me cabem, 
mas buscar uma consciência diver-
sa, mais profunda. Além de gravar 
as aulas, responder às perguntas 
dos alunos no “fórum”, dialogar vi-
sualmente com eles na videoconfe-
rência, continuar levando adiante 

os projetos culturais em que estou 
envolvido, tudo é parte da vocação 
para a qual fui chamado quarenta 
anos atrás. Não existe uma parte re-
ligiosa da vida e uma parte “civil”: a 
vida é um todo que pede o meu estar 
presente.
Impressiona-me o contínuo convi-
te ao silêncio como instrumento de 
olhar para si e para o Mistério. Co-
nheço muitas pessoas para quem 
este é efetivamente um veículo útil. 
Eu sou feito de modo diferente: o 
Mistério vem ao meu encontro por 
meio do devir vital e contraditório 
da realidade, enquanto o silêncio é 
somente o espaço, o instante em que 
eu conquisto a distância para olhar 
tudo, um pouco mais como homem, 
um pouco mais na companhia de 
um Deus, como disse o Papa, doen-
te como eu; Ele, porém, doente de 
misericórdia.
Nestes dias percebi que para mim 
o silêncio é a escuta daquilo que 
ocorre: pessoas, coisas para fa-
zer, problemas que devo resolver.  
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Aconteceu-me ouvir a advertência de alguém para que 
estes dias não sejam “bulímicos”, atulhados de coisas 
para fazer, de relações para entreter obsessivamente 
mediante chamadas de vídeo de tudo quanto é lado. A 
minha vida está muito cheia, até porque sou eu que a en-
cho, mas não me importa torná-la diferente, porque eu 
sou assim, interessa-me só poder perceber que está aí, e 
está aí para mim. Enfim, isto é o que – acredito – possa 
mudar-me. E mudar é difícil de aceitar e, com efeito, eu 
alterno a tentação de seguir como em rebanho o pen-
samento alheio, ou então de achar que já sei. Nada me 
protege da necessidade de encontrar o meu caminho, as 
minhas palavras, a minha experiência, as minhas prefe-
rências, quer em relação à história a que pertenço, quer 
em relação à história do mundo.

A outra experiência fundamental que faço nestes dias 
diz respeito à amizade: verifiquei que o distanciamento 
mata os focos pequenos e faz explodir os grandes (e a 
tecnologia tem sido ótima cúmplice nesta verificação). 
Neste sentido fico muito tocado com a disponibilidade 
a doar a vida, o tempo, o dinheiro para quem passa ne-
cessidade, em tantos âmbitos, desde a escola até os hos-
pitais e o mundo do trabalho. Qual forma de companhia 
posso eu viver com estas pessoas? Sinto-me seu amigo. 
E estou impaciente “almejando por fazer”, porque que-
ro estar ali dando uma mão, ajudando quem sofre, e 
apoiando aqueles que lutam e enfrentam como podem 
esta tragédia. Sim, tragédia. Não penso nem um pouco 

em dourar a pílula: para muitos, muitíssimos, isto que 
estamos atravessando é uma tragédia sanitária que cor-
re seriamente o risco de tornar-se tragédia econômica.
Por isto acho que nunca entendi tão bem o valor de 
uma coisa que há tantos anos tenho em mãos: o da 
cultura subsidiária. Meu desejo é que, sobre a busca, 
frequentemente adolescente, da contraposição, se 
imponha mais o impulso de conhecer, de entender, de 
aprofundar o que acontece no plano humano, sanitário, 
econômico, social.
O empenho nas obras em que estou envolvido, em 
pri meiro lugar a Fundação para a Subsidiariedade e 
ilsussidiario.net, mas também o Meeting de Rímini 
e ini ciativas nascidas em outras realidades culturais, 
tornaram-se para mim, ainda mais claramente, a 
ocasião para aprender a não deixar cair o desejo de 
construir e imaginar como “a partir de baixo”, de maneira 
subsidiária, é possível colaborar para a construção de um 
novo bem comum, voltando a habitar lugares nos quais 
as pessoas possam continuamente aprender umas das 
outras. O que eu espero é a retomada de uma experiência 
humana verdadeira, como a de quem construiu os 
fundamentos da Itália republicana, descobrindo o 
signifi cado existencial e pessoal do outro, também do 
diferente, come recurso. A construção do bem comum, 
numa democracia participativa e parlamentar, não é um 
incentivo moral, mas o que estes dias difíceis nos mostram 
como mais verdadeiro. Dias que serão decisivos também 
para encontrar as melhores soluções operativas. 
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“P rodesse omnibus cupientes”, 
desejoso de beneficiar 
a todos. Assim, Santo  

Estêvão Harding escreveu aos mon-
ges há 900 anos na Charta Charitatis 
(texto legislativo da ordem cister-
ciense) para indicar aquela necessi-
dade tão humana de contribuir para 
o bem de todos que hoje o Coronaví-
rus – com todo o drama que está tra-
zendo – fez emergir com tanta força.
Mas “contribuir” ainda não é sufi-
ciente: essas três palavras em latim 
realmente são muito mais profun-
das: como podemos beneficiar os 
homens a partir das quatro pare-
des em que todos estamos mais ou 
menos confinados? Como é possí-
vel que estar em casa trabalhando, 
acompanhando as lições de casa das 
crianças, sem ver e tocar os entes 
queridos numa cama de hospital, 
pode colaborar para o bem de todos?

Na sua carta de 12 de março ao movimento de CL, padre Julián Carrón indi-
cou um caminho: “O nosso sim a Cristo, 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”.
Batemos às portas (por telefone) da Cascinazza, mosteiro beneditino nos 
arredores de Milão, e conversamos com quem vive sempre entre as quatro 
paredes e, naquele aparente esconderijo, “com a sua própria existência dá 
testemunho de que o Senhor é vitorioso”, como Dom Giussani lhes escre-
veu em 1996. “Estar no mosteiro para mim não é por uma obsessão de uma 
perfeição minha, mas é a resposta ao chamado d’Ele, um contínuo ‘eis-me 
aqui’”, afirma padre Sergio Massalongo, o superior.

Padre Sergio, como podemos contribuir para o bem do mundo numa situa-
ção como esta, estando em casa, na banalidade das coisas de todos os dias 
ou ficando sozinhos?
Antes de tudo, a natureza da vocação não é ser monge, empregado, dona de 
casa, etc., mas seguir a Cristo da forma que Ele escolhe para mim: “Fazei de 
mim o que quiserdes”. Essa resposta já é a utilidade da vida, a contribuição 
pessoal para que todo homem encontre a si mesmo na verdade. Se isso 
é verdade para mim, é verdade para todos. Há um Ditado dos Padres do 
Deserto (IV século) no qual um jovem monge, após um tempo de provação, 
vai ao encontro do ancião e lhe diz que não quer continuar e quer ir para casa. 
O ancião lhe responde: “Lembre-se que quando veio aqui foi o Senhor que o 

Um contínuo 
“eis-me aqui”

Paola Ronconi

O valor do instante. E a colaboração ao bem do mundo, 
qualquer que seja a situação em que nos encontramos. 
Padre Sergio Massalongo, superior do mosteiro da 
Cascinazza, se compara com as palavras de Julián Carrón 
na carta enviada ao Movimento: “o nosso sim a Cristo já é a 
contribuição para a salvação de todos os homens hoje”
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trouxe, se agora for embora, irá sozinho”. Isso quer dizer 
que o Senhor pode levar-nos ao deserto ou pregar-nos 
entre quatro paredes e fazer-nos passar pelas provações 
mais difíceis, mas ele está sempre conosco e nunca nos 
deixa em paz. Sua presença é a nossa força. Por outro 
lado, se eu quero fazer a minha vida, estou à mercê de 
mim mesmo e não sei mais onde vou acabar; sinto-me 

preso, acabado e insatisfeito dentro do que quero. Ou 
seja, é mais forte como definição do meu rosto o fato que 
Jesus me escolheu, me amou e me possui, do que todas as 
escolhas que eu faço. É mais forte porque para Ele nem 
mesmo o meu mal e o meu pecado são objeção. Eu posso 
negá-lo, rejeitá-lo, mas não posso eliminar o fato de que 
Ele me escolheu e me amou. Esta é a minha certeza e 

©
 A

RG
O



22

   maio 2020

a possibilidade de uma esperança 
indomável de recuperação.

O que significa dizer sim à sua cir-
cunstância, ao instante que vive 
agora?
É uma disponibilidade ao Mistério 
segundo o modo e as condições com 
que Ele bate à minha porta neste 
instante. Dizer “sim” a Ele significa 
deixá-lo entrar nesta situação pre-
sente através da pobreza da minha 
carne, para que Ele transforme a 
realidade em sua verdade. Fomos 
chamados a ser instrumentos da 
Sua glória no mundo. Jesus disse à 
mulher samaritana que “o Pai busca 
tais adoradores. Que o amem em es-
pírito e verdade” (Jo 4,23). E como o 
“sim” de Nossa Senhora gerou Cris-
to no mundo, assim o nosso “sim” 
diário e pobre ao que nos é pedido 
contribui para a salvação do mundo.

O que ajuda você nisso?
Três coisas. Seguir a palavra objetiva 
da Igreja e aqueles que se referem a 

ela. Aceitar as condições de sacrifício pelas quais o Senhor nos faz passar: 
estar pregado às quatro paredes da casa como aos quatro lados da Cruz. Ter-
ceiro, o exemplo dos irmãos que moram comigo no mosteiro.

Silêncio e oração. A Igreja aponta essas dimensões para todos. Mas por que 
um homem deveria desejar o silêncio? Aparentemente, parece apenas falta 
de barulho… 
Não é o silêncio o que eu desejo, o que eu desejo é Cristo, e Cristo é um 
fato que acontece e se impõe, e isto gera maravilhamento e silêncio, é uma 
Presença para olhar e seguir. Cristo pode acontecer no barulho caótico de 
uma grande cidade, em hospitais cheios de pessoas doentes, como nesta 
época, como pode acontecer enquanto você limpa um estábulo. O ponto é 
que quando você O surpreende em ação, percebe que o seu gesto é amado, 
é libertado, é construtivo porque é levado a colaborar em Seu desígnio. No 
silêncio é mais fácil reconhecer a Sua voz, é cheio da memória de Cristo. Mas 
não da memória do Cristo que eu penso, fruto das minhas boas intenções. O 
silêncio é verdadeiro na medida em que seu conteúdo é a palavra que Cristo 
me disse para a minha mudança; portanto, é uma obediência viva, uma es-
cuta contínua para adequar a minha vontade à d’Ele. É uma identificação. A 
palavra d’Ele tem uma pretensão totalizante sobre a minha vida, e o trabalho 
real é o de, literalmente, aceitar o que me foi dito. Será que nós sabemos qual 
é o ponto, o único ponto decisivo no qual comprometer a vida toda? Qual foi 
a palavra de autoridade que lhe foi dita, que tem valor supremo de direção? 
Se não sabemos, ou se ela é confusa, nosso silêncio é um vazio ensurdecedor 
e precisamos distrair-nos em aparências inúteis. A verdade do conteúdo do 
silêncio, portanto, levanta a questão: quem é a sua autoridade? É você ou um 
Outro? A quem você está seguindo? A quem você está respondendo?
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O abade geral cisterciense, padre 
Mauro-Giuseppe Lepori, numa car-
ta de 15 de março, cita o salmo 45: 
“Parai e sabei, conheceu que eu sou 
Deus”. Essas palavras têm um som 
particular nos dias de hoje, quando 
o mundo inteiro parou de correr. 
Mas o que significa “parar” diante 
da presença d’Ele? E o que pode aju-
dar-nos a aprendê-lo?
Onde é que reconheço a presença 
d’Ele para mim? No lugar onde o Se-
nhor me colocou, que é o mosteiro, 
que é o Movimento. Aí dentro, você 
precisa “parar” e olhar em quê e 
como Ele acontece, porque daí vem 
a única direção verdadeira, dentro 
da trama de um número infinito 
de vozes e opiniões. Neste tempo 
de epidemia, o fechamento de nos-
sos portões nos leva a direcionar o 
olhar para dentro de casa e a redes-
cobrir seu valor, que tudo já nos foi 
dado. Num encontro comum, um 
confrade disse: “Essa circunstân-
cia é um desafio para verificar de 
que companhia precisamos. Não 
tem nem mesmo o rosto do cartei-
ro como desculpa para desviar o 
olhar para fora destas paredes. Ou 
Cristo é identificado aqui, nos vin-
te e um rostos que me são dados, 
ou o meu ser está fundado numa 
mentira última... Cristo nos basta 
ou não? Porque se não nos basta, 
mesmo que você não tenha pegado 
o vírus, pode estar morto do mesmo 
modo”. Essa condição de provação 
pode ser entendida, portanto, não 
como uma objeção, mas como uma 
ocasião favorável, como um recur-
so para nos deixarmos “contagiar 
pela comunhão” de Cristo entre nós, 

que transforma a proximidade na 
casa de Deus, como a maneira pela 
qual Ele pretende edificar o nosso 
mosteiro agora. E, paradoxalmente, 
este exílio que vivemos é a maneira 
com que todas as coisas, recupera-
das da distração, retornam ao seu 
verdadeiro significado, retornam à 
origem e aonde o outro adquire sua 
verdadeira face.

Muitas pessoas são tocadas pelo 
cansaço e pela dor: como podemos 
“abraçar as contrariedades para 
abraçar a cruz de Cristo”, como 
disse o Papa na Praça de São Pedro, 
em 27 de março?
São Bento na sua Regra, quando 
no quarto passo de humildade fala 
sobre o monge que passa por todo 
tipo de provação e sofrimento, ele o 
aconselha como primeira coisa: “Ta-
cite conscientia patientiam amplecta-
tur”, isto é, abrace em silêncio a pa-
ciência no próprio coração, como se 
a paciência fosse uma pessoa a ser 
abraçada. De fato, é a Cristo em úl-
tima instância que se abraça na pro-
vação, para encontrar apoio n’Ele. 
Somente aquele que experimentou 
o sofrimento em si próprio é capaz 
de se compadecer com o sofrimento 
de seus irmãos, como a maior forma 
de amor. Ainda nos Ditados dos Pa-
dres do Deserto, lemos: “Os anciãos 
diziam: ‘Cada um deve tornar seu o 
que acontece com o próximo, sofrer 
com ele em todas as ocasiões, cho-
rar com ele, sentir como se tivesse 
o seu próprio corpo e como se ele 
mesmo fosse perturbado quando 
uma tribulação chega ao seu irmão, 
assim como está escrito: Somos um 

só corpo em Cristo (Rm 12,5), e: A 
multidão de crentes era um coração 
e uma alma’ (At 4,32)”.
Somente o que é aceito e se trans-
forma em dor é que é convertido em 
amor. Abraçar as contrariedades e 
toda a dor humana é possível ape-
nas olhando para os sofrimentos de 
Cristo; é nesse ponto que encontram 
sentido também os nossos sofri-
mentos.
Não podemos permanecer indife-
rentes neste momento ao grito de 
dor de nossos irmãos; Deus está 
chamando muitos ao sacrifício para 
que nos tornemos mais verdadeiros. 
Se não respondermos a esse chama-
do, cada um participando da forma 
que lhe é concedida, tudo isso acon-
tece inutilmente, como se por acaso, 
e isso é desumano. O sofrimento do 
outro nos chama a ser nós mesmos.

A vida de vocês, pelo menos pelo 
que nós podemos entender, não so-
freu nenhuma alteração específica. 
Como vocês estão vivendo estes dias?
De fato, além da clausura total, a 
nossa vida comum dentro do mos-
teiro transcorre regular como an-
tes. Estamos preparando os campos 
para a semeadura e nos preparando 
para outros trabalhos, como de cos-
tume. Nem as celebrações da litur-
gia mudaram. Mas tudo ficou mais 
dramático, a vida é menos distraída, 
ajudamo-nos a ouvir o que o Senhor 
quer dizer-nos nesta circunstância 
e a orar por todas as intenções que 
nos chegam de várias maneiras pe-
los irmãos próximos e distantes, 
para que o Senhor possa ter piedade 
de nós e pare esse flagelo. 

O mosteiro benedetino SS. Pietro e Paolo, nos campos 
de Gudo Gambaredo, Buccinasco (Milão).
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uos redemisti tu conserva, Christe”: aqueles 
que tu redimiste – aqueles que tu quiseste, 
projetados por ti – salva-os, conserva-os,  
ó Cristo. Salva-os, qualquer que seja a 

circunstância em que os faças viver. É com segurança que 
nós gritamos a Deus o nosso reconhecimento.
“Aqueles que tu redimiste, conserva-os, ó Cristo.” Aqueles 
que tu chamaste. Cada um de nós foi chamado, foi tocado 
pelo dedo do Senhor, investido pela chama do coração.
A resposta a essa eleição está toda na oração da qual 
somos capazes. A nossa resposta é uma oração, não é uma 
capacidade particular; é só o ímpeto da oração.
Estamos entrando no mês de maio. O povo cristão, há 
séculos, foi abençoado e confirmado no seu estar voltado 
para a salvação especialmente, creio, por uma coisa: pelo 
Santo Rosário. O Rosário é como que a síntese de tudo 
aquilo que o povo cristão é capaz de pensar e de dizer a 
Cristo. 
Síntese de todo o programa da redenção do mundo, 
da dignidade a ser reconhecida, de uma caridade a ser 
vivida, na vitória sobre a morte na crucifixão; não, não na 
crucifixão, mas na ressurreição. Pois somos salvos pela 
ressurreição.
Rezar o Santo Rosário, meditar aquilo que ele nos impõe, 
o Mistério que nele se revela, é a certeza daquilo que 
a mãe de Jesus pode fazer para a nossa vida, faz para a 
nossa vida. Jesus não se moveu por nossa causa para 
perder tempo.
Assim, os mistérios da alegria, que vêm antes dos 
mistérios da dor, os mistérios da alegria – gaudium –, os 
mistérios gozosos, nos remetem, chamam a nossa aten-
ção para o mistério da novidade – o anúncio do Anjo –, a 
caridade para com a prima Isabel, o nascimento de Jesus, 
a purificação de Nossa Senhora e a oferta de Cristo ao Pai, 
a vida aparentemente insignificante de Jesus em Nazaré. 
São recordações nas quais se alinha e nas quais ganha 
corpo a maneira como Jesus nos toma.
Os mistérios dolorosos são a condição – humanamente 
falando absurda –, a dor é uma condição inevitável para 
ser parte de Jesus, para pertencer a Ele – nas minhas 

O toque do Mistério
“O Rosário é como que a síntese de tudo aquilo que o povo cristão é capaz de pensar e de dizer a Cristo”. Um 
presente aos leitores para o mês mariano: uma meditação de Dom Luigi Giussani, publicada no ano 2000

condições de velho entendo essas coisas como nunca 
tinha entendido –.
Assim, a alegria final, a glória final, nos mistérios glo
riosos, adquire um fundamento dentro da experiência da 
nossa carne; do contrário, a experiência na nossa carne 
não alcança a ressurreição.
Tal como a mãe de Jesus foi o início do Seu estar entre nós, 
da mesma forma hoje a mãe de Jesus continua a salvar na 
história aquilo que foi predito, predestinado.
“Aqueles que tu redimiste, conservaos, ó Cristo”. É Nossa 
Senhora em que nós podemos pensar sem que haja 
possibilidade de engano – Nossa Senhora é a nossa mãe 
–. Assim, é pelo abandono a Nossa Senhora, pela súplica 
a Nossa Senhora, pelo pedido a Nossa Senhora que nós 
podemos novamente ter certeza sobre aquilo que Jesus 
quis que nós fizéssemos, podemos ter certeza sobre 
aquilo que nós somos. É nesse abandono a Nossa Senhora 
que a segurança da nossa vida se afirma grandiosamente, 
de tal modo que olhando-nos um aos outros, na nossa 
companhia cristã, vemos como a nossa companhia é 
realmente a primeira reverberação da salvação, a primeira 
reverberação de uma nova condição humana.
Seja qual for o nosso estado de ânimo, peçamos todo dia a 
Nossa Senhora a graça de que aquilo que Cristo prometeu 
na sua maternidade por nós, que se exprime na verdade 
da vocação, realize-se concretamente fazendo-nos mu-
dar. Cada um de nós, portanto, olhando para os outros –  
enfim, olhandonos uns aos outros –, chore de alegria 
diante da evidência de que Nossa Senhora, como ponto 
emergente de uma novidade redentora, salvará total-
mente em seu Filho a existência a que fomos chamados. 
Há um nada, há um nada que não se perde. Algo que é 
nada, que poderia se perder, ao contrário não, é salvo!
“Quos redemisti tu conserva, Christe”, conserva-nos, Senhor, 
na salvação pela qual te dignaste a entrar na nossa vida. 
Essa é a razão suprema da alegria, sim, da segurança e da 
alegria, e portanto da glória. A glória é a nossa alegria. A 
alegria é a segurança que acontece no mundo por termos 
sido tocados pelo Mistério, na posse de Cristo. (do jornal 
Avvenire, 30 de abril de 2000) 

“Q
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Michelangelo Buonarroti, Pietà Rondanini, 
1552-64, Castelo Sforzesco, Milão.

“Cada um de nós 
foi chamado, 
foi tocado pelo 
dedo do Senhor, 
investido pela 
chama do coração. 
A resposta a essa 
eleição está toda 
na oração da qual 
somos capazes. A 
nossa resposta é 
uma oração, não 
é uma capacidade 
particular; é só o 
ímpeto da oração”
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Colocação: Entrei na Quaresma com um pedido grande 
de conversão. E veio essa questão do Coronavírus, que 
até então era uma dor, principalmente por ver o que es-
tava acontecendo lá na Itália, mas de certa maneira dis-
tante. Eu trabalho na Prefeitura, sou fonoaudióloga, e 
comecei a ver que as coisas estavam um pouco confusas 
no meu trabalho, pois já estavam chegando os primeiros 
casos aqui. Certo dia eu passei mal no centro de saúde, 
com uma dor de cabeça forte e fui parar na sala de ob-
servação. Depois de dois dias, comecei a ter obstrução 
nasal, dor na garganta e fiquei um pouco incomodada. 
Fui conversar com a minha gerente e pedi para passar 
no médico. E ele me examinou, até conversou com mais 
dois médicos, e me disse: “Vai embora agora para casa 
e entra em isolamento”. Então, os dois primeiros dias 
foram de muitas perguntas: “Será que eu estou mes-
mo com isso? Vou colocar meu marido e meu filho em 
risco? Como é que vai ser ficar dentro desse quarto 14 
dias?”. Comecei a rezar e a estar em contato com alguns 
amigos, mas quanto mais eu ia vendo as notícias, mais 
aquele medo me tomava e vinham mais perguntas: “O 
que vai ser? A gente vai passar pela mesma coisa que os 
outros países estão passando?”. Teve um dia em que eu 
estava muito angustiada e comecei a passar mal, respi-
ração cansada, e decidi ligar para o Marquinho, que é 
uma pessoa próxima, e é médico. E foi muito bom, pri-
meiro porque fui acolhida, me fez companhia naquilo 
que eu estava vivendo, e depois vi que era uma questão 
de angústia mesmo, e aquilo foi me abrindo uma espe-
rança. Então, comecei a rezar de uma forma que eu nun-
ca tinha rezado antes, a acompanhar o Papa diariamen-
te, a fazer Escola de Comunidade e Fraternidade online, 
amigos começaram a mandar poesia, tanta coisa bonita, 
e um amigo muito próximo, muito caro pra mim, dia-
riamente me ligava, e me ajudava a olhar para a minha 

origem, e isso foi abrindo espaço para uma outra coisa. 
Outro momento muito importante foi a benção Urbi et 
Orbi do Papa, no dia 27. Foi muito impressionante ver o 
Papa, pois abriu espaço para um olhar assim para mim, 
como sou cuidada, e veio uma gratidão enorme por ter 
sido escolhida, por ter encontrado esse carisma. Então o 
medo foi saindo de cena, e num dia acordei sem sentir 
nada no corpo e fiquei muito feliz, muito feliz mesmo, 
e nesse dia eu quis ficar mais quieta, porque tinha uma 
coisa grande acontecendo comigo. Eu tenho uma ten-
dência a ser mais medrosa, reclamona, pessimista, e 
nesse dia eu me surpreendi pensando: “Como assim? Eu 
diante de uma pandemia, dentro desse quarto e… estou 
feliz! Estou livre aqui dentro, leve, sem medo. Se não é 
Cristo aqui comigo, não tem outro nome”. É Ele quem 
faz, é Ele quem cuida, é Ele que é capaz de salvar. Dois 
dias depois fiz o exame, e quando vieram fazer a cole-
ta domiciliar, eu pensei: “E se der negativo? Nossa, esse 
tempo todo aqui vai ter sido em vão?”. E depois: “Não! 
Tudo isso que estou vivendo não foi nada em vão”. En-
tão, eu não dependia mais do resultado, e veio aquela 
certeza de que tudo isso era para me fazer viver de uma 
forma diferente. Faz uma semana que voltei a trabalhar, 
deu negativo o exame e, na hora que abri o resultado, 
eu falei: “Mas é grande tudo isso”. Estava tudo mudado 
no centro de saúde, todos estavam em função diferente, 
os atendimentos da minha equipe foram desmarcados, 
então fui ligar para os pacientes que acompanho, me co-
locar à disposição, saber como eles estão vivendo. Esta-
mos tentando de alguma forma acompanhar as pessoas 
do centro de saúde que estão mais à frente. E ontem, 
acompanhando o Papa na sexta-feira da Paixão, aque-
le momento diante do Cristo crucificado para mim foi 
estonteante. É muito amor por nós, muito amor! E não 
quero deixar de olhar para isso! 

No Sábado de Aleluia, dia 11 de abril, vários amigos que participam do Movimento Comunhão 
e Libertação em Belo Horizonte e em outras cidades do Estado de Minas Gerais participaram de 
uma assembleia online. A seguir, notas de algumas colocações deste encontro que exemplificam 
como é possível viver com a companhia de Cristo diante de qualquer situação. A assembleia teve 
a participação de Marco Montrasi (Bracco), responsável nacional de CL.

Em casa, para viver!



   maio 2020

27

©
 C

an
na

 C
ur

io
us

 C
lu

b 
/U

ns
pl

as
h

Colocação: Estes dias me têm colocado diante de minha miséria de uma for-
ma nunca antes vista. Estando em casa sem trabalho, percebi como eu era 
atropelada pela minha rotina de trabalho em duas escolas, e como estava 
vivendo de forma mecanizada, sendo arrastada pelas demandas diárias. Vi-
vendo as demandas da casa e da companhia de meu irmão, fui obrigada a 
olhar para minha necessidade de controle, como gosto de planejar as coi-
sas conforme minha necessidade, e costumo fazer as coisas para ficar livre, 
para acabar logo, e esperar uma nova demanda. Estou aprendendo coisas 
sobre mim, por exemplo, que não gosto de cozinhar, que não tenho um bom 
paladar, que não sei qual meu estilo de filme favorito, que gosto de limpar 
e organizar, igual a minha mãe (e antes a julgava por seu jeito). Vi como às 
vezes, não sei esperar, fico ansiosa, e carente, e com raiva do meu irmão fi-
car o dia todo no computador, trabalhando e estudando. Estou aprendendo 
a fazer as refeições junto com ele e isso ganhou um significado pra mim 
e pra ele! Estou me sentindo, ora envergonhada, diante tanta miséria, ora 
agradecida, de poder olhar pra tudo isso e me sentir uma pessoa nova a cada 
dia, desejosa de, após essa quarentena, poder manter vivo esse olhar sobre 
minha miséria e aberta para aprender, sempre. Quero ouvir o barulho dos 
pássaros, como nunca antes havia ouvido, estando aqui nesses dias, quero 
olhar para o meu pai, como nunca antes havia olhado, quero todos os dias 
olhar para mim e para o mundo como nunca antes havia olhado.

Bracco: É verdade isso, que fomos todos obrigados a uma nova forma de vi-
ver o tempo. Obrigados, mas quero que volte logo a vida normal, trabalhar, 
etc. Mas, tenho aprendido com o Carrón como ele vive o relacionamento 
com o tempo, com o instante, com as circunstâncias. É como se ele tivesse 
uma familiaridade, que vi que eu não tinha. Ao invés, para ele, aquilo que 

fala o capítulo 10 de O senso religioso 
(L. Giussani, Paco Editorial, 2018) é 
uma realidade que me fascina en-
tender. Eu quero entender, e esse 
tempo me deu muito mais desejo de 
querer aprender com quem é maior 
do que eu na forma de viver a vida. 
Ele fala que a primeira forma para 
não ser abstrato, a primeira for-
ma do nosso relacionamento com 
o Mistério, com Deus, com Cristo, 
antes dos meus pensamentos, antes 
dos meus desejos, é a realidade! É a 
realidade como se apresenta, com 
todo o mistério que carrega. Como 
Cristo viveu o relacionamento com o 
Pai? Foi através da realidade, que era 
boa, mas que muitas vezes Ele não 
queria, mas Ele aceitava, Ele que-
ria porque aceitava, como algo que 
lhe era dado, e foi isso que fez com 
que Ele se mostrasse para nós com 
toda sua glória. Foi através de um 
sim que Ele resgatou a todos nós, 
foi lá no íntimo, indo mais fundo 
de todo o nosso mal para nos resga-
tar, e resgatar todo o mundo. Mas 
por que teve essa disponibilidade a 
viver a realidade? Porque Ele tinha 
esse vínculo, a certeza do vínculo. 
Então nós, nesses dias, somos soli-
citados a fazer aquela experiência, 
depende de nós, se queremos fazer 
ou não. Como os apóstolos no barco 
com Jesus, nós vivemos tantas coi-
sas, fomos tantas vezes nas férias do 
Movimento, participamos de tantos 
gestos, tantas vias sacras bonitas, 
tantos encontros, tantas vezes fi-
camos com os olhos arregalados, o 
coração pulando, aí é como se nes-
se momento, que não entendemos 
nada, que aparentemente não tem 
nada de bom, Ele nos falasse: “Vo-
cês se lembram de tudo aquilo que 
vocês viram? Você se lembra daquele 
dia? Lembra como o coração pulava 
dentro de você? Lembra como você 
me viu lá? Lembra como me viu na-
quela outra circunstância?”. É como 
se esse momento nos desse a possi-
bilidade não de ver outros milagres,  

"Não estou em casa para não morrer. 
Estou em casa para viver, viver, para 

alcançar a vida verdadeira"

Julián Carrón, abril de 2020
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mas de fixar dentro de nós, de  
tomar consciência dentro de nós 
deste vínculo, com essa autoconsci-
ência nova, para que quando passar 
esse momento, nós não voltarmos a 
viver tudo como antes. Então acho 
que para manter vivo esse olhar, 
para aprender esse paladar, para 
não esquecer aquilo que estamos 
vendo, é preciso continuar a fazer 
um caminho. E nesse tempo cada 
um de nós pode verificar como é di-
ferente ter feito um caminho ou não 
ter feito, e qual o desejo que tem de 
viver o caminho depois, um cami-
nho que nunca nos é tirado. 

Colocação: Diante dessa situação de 
Coronavírus que estamos vivendo, 
estou aprendendo a viver no dia a 
dia, a comunhão com as pessoas que 
estão longe. É como se todos estives-
sem aqui comigo, dentro dos afaze-
res da casa, no arrumar, no cozinhar, 
no preparar o café da manhã, etc. Ele 
está presente entre nós! Está aqui! E 
esta Presença me silencia. E só me 
resta oferecer ao Senhor o que sou, o 
que faço, para as pessoas que perde-
ram as suas famílias, para os doen-
tes, para as pessoas da área da saúde. 
Isso me aproxima da dor do Senhor. 
Nunca fui tão ajudada como este ano 
a viver a Quaresma como tempo fa-
vorável, e sou muito, muito grata por 
esse tempo, precioso, para minha 
conversão. Viver o dia a dia tendo 
presente as pessoas que sofrem, os 
amigos da área da saúde, sozinhos, 
pensar neles, me colocava diante 
d’Ele, era a mesma coisa. Ao pensar 
neles, me remetia a Cristo. É como 
quando a gente levanta os olhos para 
Cristo, e Ele se torna presente. É 
presente! Ao mesmo tempo, é viva e 
presente a dor das pessoas, a dor do 
mundo, a dor do Papa. Então, nós 
todos vimos no dia 27, sexta-feira, a 
Presença na Praça São Pedro, vazia! 
O Papa, este homem que caminha-
va sozinho, debaixo da chuva, rumo 

à cruz de Cristo. Eu me dava conta 
que através desse gesto, Ele me dizia 
que, diante de Cristo, somos sós: eu 
e Ele! Mesmo vivendo a companhia 
com os amigos, sou eu quem respon-
do, e digo: Estou aqui! Sou eu quem 
respondo a realidade. Sou eu diante 
de Cristo e basta! E me surpreendo 
sempre em perceber que, mesmo 
diante da gravidade da pandemia 
e de suas consequências, o coração 
está, estranhamente, em paz! 

Colocação: O primeiro baque que eu 
tive foi a questão do meu marido, 
que trabalha com os refugiados ve-
nezuelanos, em Roraima, e já tem 
três meses que ele não vem em casa 
e agora a gente não tem previsão de 
quando ele consegue vir. Também a 
perda de algumas pessoas que eu co-
nheço, que faleceram recentemente, 
o fato da minha mãe, que tem 79 
anos, estar sozinha, são coisas que 
começaram a mexer muito comigo. 
Por outro lado comecei a me sentir 
mais forte ao abraçar essa realida-
de que me é dada. Estando com os 
meus filhos em casa, começamos a 
nos ajudar muito, então tem sido 
uma experiência bonita, de atenção 
um ao outro, de cuidado com as coi-
sas, mesmo com medo, com inse-
gurança, com raiva, estamos juntos 
tentando nos ajudar. Mas comecei 
a observar e a ficar preocupada, 
porque nos grupos de mensagens, 
alguns colegas de trabalho da uni-
versidade, alguns alunos, ficavam o 
tempo todo colocando notícias do 
Coronavírus, alguns fakes, coisas 
muito pessimistas, e eu via que as 
pessoas não falavam de si. Então, 
comecei a falar de mim e a provocar 
essas pessoas sobre como elas es-
tavam enfrentando esse momento. 
Numa reunião com meus alunos de 
um projeto de extensão que coor-
deno, eu lancei três perguntas: 1) O 
que tem sido para nós esse momen-
to? 2) Como estamos enfrentando?  

3) O que tem nos ajudado? Dali saí-
ram várias questões, e nessa parti-
lha surgiu a ideia de fazermos uma 
lista de dicas e sugestões e parti-
lharmos com outras pessoas. Então, 
pedi autorização aos meus alunos 
e comecei a mandar isso em outros 
grupos. E aconteceu uma coisa in-
teressante, que esses grupos come-
çaram a se mobilizar, os colegas, 
os meus alunos, nós começamos a 
promover atividades online, impli-
cando em um movimento de todo 
mundo, estamos criando um chat 
para atendimento das pessoas que 
estão em isolamento social, enfim, 
uma movimentação de abertura 
para essa realidade, de enfrenta-
mento também. E eu não dou con-
ta de fazer isso sozinha, então para 
mim foi muito importante retomar 
a Escola de Comunidade, reler todo 
o livro O senso religioso, e é isso o que 
está me fortalecendo, me ajudando, 
e essa companhia da Escola de Co-
munidade me ajuda a fazer a me-
mória de Cristo em cada coisa, no 
relacionamento com essas pessoas, 
com os meus filhos, reconhecendo a 
Presença d’Ele em cada instante. A 
oração também tem sido importan-
tíssima, para pedir e oferecer, tudo 
isso que está acontecendo. 

Bracco: Eu também comecei a me 
fazer três perguntas, porque pas-
sei também uma semana em que 
me sentia como uma formiga, que 
quando uma criança a toca ela co-
meça a sair louca por duas mil di-
reções diferentes. E me senti assim, 
ia ler uma coisa, depois ia ver uma 
outra, depois ia ler uma mensagem, 
indo atrás de qualquer coisa como 
uma formiga enlouquecida. Então a 
primeira pergunta é: 1) Onde eu es-
tou de verdade, onde sinto que estou 
como o meu lugar? Porque a um cer-
to ponto, por causa desse trabalho, 
desse caminho que falamos, que te 
faz como aprender o paladar novo 
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das coisas, comecei a sentir que não 
é uma prisão esse meu quarto, essa 
minha casa que tenho que ficar. É o 
lugar onde eu estou que começa a ter 
o tamanho da minha cidade, o tama-
nho do Brasil, o tamanho do mundo. 
A gente começa a viver aqui dentro. 
Podemos estar num buraco, isolado, 
sufocando, ou podemos estar num 
buraco, fechado, mas do tamanho 
do mundo, dentro da tua consciên-
cia, então essa é a liberdade tam-
bém. 2) Com quem eu estou? Quais 
são os vínculos que preciso para vi-
ver, que me fazem viver, que me ge-
ram essa liberdade, que me geram 
esse olhar, que me fazem respirar, 
que me fazem essas perguntas? Pois 
eu posso estar conectado numa Live, 
num whatsapp, 24 horas por dia, 
mas estar completamente sozinho. 
3) Para onde eu vou? Mesmo estando 
parado, pois o futuro está incerto. 
Mas, para onde eu vou? Sinto que 
estou caminhando, que estamos ca-
minhando juntos? Então para mim 
foram três perguntas que estão me 
ajudando a verificar também. 

Colocação: Esse tempo tem sido 
muito difícil pra mim, por ficar em 
casa, etc. Mas, tenho vivido uma 
amizade muito intensa com os co-
legiais esses dias, não só com eles, 
mas tem sido muito intenso esses 
dias, e nesses testemunhos, nessas 
experiências que a gente tem vivido, 
esse tempo de quarentena tem sido 
o mais verdadeiro que a gente pode-
ria ter porque, pelo menos pra mim, 
me lembra o sacrifício dessa grande 
espera. Nossa amizade tem sido até 
mais verdadeira, da forma como a 
gente se olha. E em meus dias eu te-
nho tido muitas novidades, amigos 
novos que, por conta dessa distân-
cia, é até um paradoxo, essa distân-
cia me fez aproximar de pessoas que 
eu nem imaginava. E depois surgem 
também novas perguntas, porque 
estamos no ambiente da nossa casa, 

assistimos a missa, temos esse momento, e não é óbvio, tudo é uma novida-
de, então por exemplo, olhar para o céu nos meus dias, que antes era óbvio, 
o céu está lá todo dia, posso a qualquer momento ir lá olhar, hoje não é mais 
óbvio, é tudo uma novidade. Então, acho que com Cristo, tudo é novo! No 
começo eu tinha listas imensas de séries, filmes, livros, músicas, mas nada 
disso preenche o que eu desejo, é um desejo muito maior, embora ainda eu 
esteja em casa. Então vêm essas perguntas, por exemplo, quem é Este, que 
quando eu estou com Ele, tudo se faz novo? Quem é Este, que não consigo 
me privar d’Ele, mesmo estando no ambiente da minha casa? 

Colocação: Fiquei muito provocado com essa pergunta do Carrón: “Como agir 
como homens nessa circunstância?”. Ele mesmo logo depois responde: “En-
trando no real, vivendo o real”. Eu tomei isso de forma muito séria, e desde 
então, lá em meu trabalho, montamos uma equipe com umas dez pessoas e 
a pergunta inicial desse grupo, que se encontra todos os dias virtualmente, é 
uma pergunta que vai nesse sentido: “Como podemos crescer humanamen-
te diante desse cenário? O que vai surgir em nós a partir dessa circunstân-
cia?”. Isso virou quase que um lema meu nesses dias, e essas perguntas são 
muito estranhas no ambiente corporativo, as pessoas nunca se fazem esse 
tipo de perguntas. E todos os dias tomamos várias decisões, cada dia tem 
uma situação que muda a realidade, decreto municipal, estadual, e temos 
que fazer escolhas, temos que paralisar, demitir algumas pessoas, organizar 
os processos internos, tornar virtual aquilo que nunca foi virtual, um desa-
fio muito grande, e a gente mantendo nosso trabalho, e atendendo pessoas, 
pois atuamos em vários lugares. A partir dessa pergunta, há uns dez dias, foi 
nascendo uma outra: “O que fazer para o bem comum?”. Tem muita gente 
sofrendo, passando aperto, e além de olhar para o trabalho que temos que 
fazer, o que nós podemos fazer para os outros? Uma pergunta corporativa, 
uma pergunta que tenho colocado para as pessoas do trabalho. E começa-
mos a nos mover nesse sentido, então começamos a fabricar álcool em gel 
para distribuir para as pessoas mais carentes, estamos fazendo máscaras, e 
fazendo isso, a partir dessa grande provocação que o Carrón tem feito, estou 
vendo que tem acontecido coisas impressionantes, deixando aberto essas 
perguntas, perguntas relativas ao homem, quer dizer, a mim mesmo, tenho 
visto como que essa realidade, aparentemente negativa, é uma oportunida-
de. Tem pessoas que estão deixando o conforto de casa, e, voluntariamente, 
se oferecendo para ir nos apoiar, pessoas que não trabalham conosco, e que 
estão vendo nosso movimento e estão querendo participar dessa novidade. 
Em síntese, parece que a gente está gerando mais nesse período de pande-
mia, parece que estamos construindo mais. E fazendo essas coisas, estou 
entendendo que não tem mais diferença entre Cristo e a realidade, Cristo 
está dentro da realidade, Cristo penetrou dentro da realidade, mas a partir 
da minha consciência desses rostos, do Carrón, do Marquinho, de nossos 
fraternos, da minha Escola de Comunidade, são pessoas que estão me per-
mitindo agir com uma criatividade e com uma novidade que não vêm de 
mim. É impressionante como que entrar na realidade, atender aquela pro-
vocação do Carrón, com a consciência de sermos filhos, é uma experiência 
de outro mundo. Nunca a gente pôde viver de forma tão intensa e geradora. 
Essa realidade é dura, difícil, mas sem a menor dúvida, é uma oportunidade 
enorme pra gente, para quem está fazendo um caminho como este que está 
nos sendo proposto pela Escola de Comunidade. 
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P or ocasião daquele seu gesto 
simples e imponente diante 
da Praça de São Pedro va-

zia, o Papa Francisco quis a compa-
nhia de duas imagens, que depois o 
acompanharam por todo o caminho 
da Semana Santa: o ícone de Maria 
Salus populi romani, normalmente 
venerada na Basílica de Santa Ma-
ria Maior, e o Crucifixo da igreja de 
São Marcelo. Aquele mesmo Cru-
cifixo que Francisco fora venerar, 
caminhando solitário pela Via del 
Corso, alguns dias antes. Uma es-
cultura de madeira policromática 
de autor desconhecido remontável 
ao fim do século XIV, da qual os ro-
manos sempre foram devotos: em 
1522, quando de uma epidemia de 
peste, eles o levaram em procissão 
por todos os bairros da cidade que 
o demandavam, de 4 a 20 de agosto 
daquele ano: nesse arco de tempo a 
epidemia sofreu uma brusca desa-

celeração. Mas mais que no poder 
taumatúrgico, o valor dessas ima-
gens está em tornar visível a proxi-
midade, ou melhor, a companhia de 
Deus aos homens em momentos tão 
duros de enfrentar. Não por acaso, é 
o Jesus Crucificado quem anda pe-
las cidades, como também ocorrera 
com São Carlos Borromeu na ter-
rível peste de 1576 que flagelou Mi-
lão: hoje guardado na Catedral, na 
nave esquerda na frente do túmulo 
do Cardeal Martini, que por sua vez 
quis levá-lo em procissão pela cida-
de em 20 de abril de 1984, contra as 
novas pestes, a violência e a solidão.

É novamente a solidão, a mesma 
solidão experimentada dramatica-
mente por muitos que morreram em 
isolamento nas terapias intensivas 
por causa do Coronavírus. A mes-
ma solidão que Jesus encarou em 
cima da cruz, quando experimentou  

Se o Céu se 
curva sobre 
o homem

Giuseppe Frangi 

Jornalista, foi diretor da revista mensal 
Vita. Colabora com diversos jornais. 
Fundador e presidente da Associação 
Giovanni Testori Onlus, é autor do 
blog de arte Robe da chiodi.

A solidão do homem e a proximidade de Deus. Uma 
viagem pelas obras nascidas da fé nos momentos de 
provação: do crucifixo contra a peste e da deposição de 
Niccolò dell’Arca, passando por Duccio e Giotto... Até 
chegar à potência do abraço das Pietàs
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a derrota, como disse o Papa numa de suas homilias em Santa Marta nos 
dias de Quaresma: “Ele não finge que morre, não finge que sofre, sozinho, 
abandonado...” Justamente numa das cidades mais atingidas pela epide-
mia, Albino, perto de Bérgamo, encontram-se duas obras que testemunham 
a radicalidade dessa solidão humana de Jesus: são obras de Giambattista 
Moroni, um dos maiores retratistas do século XVI, que nasceu na própria 
Albino. A primeira é um Crucifixo pintado: um quadro muito vertical con-
servado na igreja paroquial. Jesus na cruz destaca-se contra uma paisagem 
que todos da região podiam reconhecer como muito familiar. Jesus, assim, 
está “próximo” de quem o vê e ao mesmo tempo está isolado em sua dor. É 
uma imagem que, com sua humildade e sobriedade absolutamente reais, 
parece curvar-se ao compartilhar a condição humana de quem igualmente 
tem sofrido e muitas vezes morrido nos hospitais: e muitos eram inclusi-
ve conterrâneos de Moroni. Há porém um toque nessa obra que quebra o 
assédio da dor: é a faixa de linho que se move com a força do vento e que o 
artista, nessa obra dominada pelos cinzas, quis marcar com uma cor laranja 
vivo: quase uma palpitação que faz irromper o imprevisto da Ressurreição. 
Também é solitário o “Cristo carregando a cruz”, exposto no Santuário de 
Nossa Senhora do Pranto, também em Albino. Moroni o pintou em tamanho 
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 O crucifixo da igreja de San Marcello al Corso, 
em Roma, desejado pelo Papa Francisco na 

Praça de São Pedro durante a epidemia.
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Um detalhe do retrato de São Sebastião 
na bandeira processional encomendada a 
Vincenzo Foppa, em 1514, pelos cidadãos de 
Orzinuovi (Brescia).
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natural e de perfil, como se o estivesse seguindo, ao seu lado com uma fil-
madora, na subida do Calvário. Ele está caminhando sob o peso do madeiro 
e nos mostra que está caminhando conosco, na tribulação e no sofrimento. 
Sua solidão vem ao socorro da nossa. E a pintura lombarda gerou também 
outra imagem impressionante da solidão de Jesus na Paixão: é o quadro de 
Moretto, conservado na Pinacoteca Tosio Martinengo, de Bréscia, na qual 
Cristo aparece sentado e esgotado nas escadas do Pretório, com a coroa de 
espinhos e a cruz que o espera. Ele aparece humanamente dominado pela 
sucessão dos eventos; apenas um anjo, ele mesmo destruído pela dor, per-
maneceu com Ele.

Nos dias dramáticos do Coronavírus, veio a faltar a experiência do abraço. 
Não só e nem tanto o abraço impossibilitado no dia a dia da quarentena, mas 
o abraço último a quem estava partindo. Também neste caso a arte ilustrou 
o suplício dessa distância, como no caso de muitos falecimentos, a partir da 
obra prima de Niccolò dell’Arca em Bolonha: todas as figuras estão ao redor 

do corpo de Cristo, experimentan-
do uma separação que torna a dor 
lancinante. Veem mas não podem 
envolvê-lo nos braços. Resta o grito 
que irrompe daquelas figuras e cujo 
eco ressoa hoje na experiência de 
muitos. O mesmo episódio, porém, 
às vezes se resolve genialmente com 
imagens que podem ser de sustento: 
Duccio na Maestà e Giotto na capela 
dos Scrovegni (e não são os únicos), 
ao pintarem a cena da Deposição, 
presenteiam-nos com dois detalhes 
que deixam um sinal no coração. Ve-
mos Maria lançando-se para o corpo 
inanimado do Filho e abraçando-o 
junto a si. “Ela o toma em suas mãos 
como o pegara em seus braços mais 
de 30 anos antes em Belém”, disse 
o Papa nas meditações da Quares-
ma em Santa Marta. A mãe se curva 
sobre Ele, anula todas as distâncias 
com tamanha intensidade humana, 
que leva a pensarmos que nesse ges-
to estejam contidos também todos 
os abraços que foram impossíveis: é 
um abraço que se dilata e contempla 
em si também quem dolorosamente 
foi privado dele. De resto, esse vín-
culo físico entre a mãe e o filho dera 
lugar a um dos mais extraordiná-
rios e amados motivos iconográfi-
cos, o da Pietà. As pietàs nasceram 
em âmbito alemão como Vesperbild, 
imagens para a meditação noturna, 
e depois chegou à Itália abrindo es-
paço para obras primas que todos 
temos nos olhos, de Bellini a Miche-
langelo. O abraço subiu de nível e se 
tornou um segurar no colo o corpo 
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do Filho: ícone de uma dor sem medidas, que se transfi-
gura em “piedade”, ou seja, alarga-se e passa a compre-
ender a dor do mundo (compreender: conter em si, mas 
também entender, atribuir um significado).

Contra as epidemias e as pestes também os santos en-
traram em campo. Em Orzivuovi, um dos centros da 
região bresciana mais afligidos pelo Coronavírus, em 
1514 a cidade encomendara um estandarte processional 
de Vincenzo Foppa, o patriarca da pintura lombarda de 
cuja estirpe viria Caravaggio. Na parte de trás estão os 
dois santos que protegiam o povo da peste, Roque e Se-
bastião: o rosto deste último é inesquecível, por sua cor-
respondência até antropológica com o povo que lhe pe-
dia proteção. Não um mago, mas concretamente escudo 
contra o mal, também graças à multiplicação exponen-

cial de imagens suas, desde os quadros até os afrescos, 
passando pelos simples estandartes processionais como 
o de Orzinuovi. O fato de São Sebastião ter sido visto 
como um verdadeiro escudo no sentido mais concreto 
do termo fica demonstrado num afresco extraordinário 
de Benozzo Gozzoli em San Giminiano, na província de 
Siena. A cena é complexa e surpreendente. Vê-se o santo, 
em dimensões gigantescas, num pedestal em cuja base 
está o povo dos fiéis, que levanta o olhar para ele cheio 
de gratidão. Sebastião tem um manto, que alguns anjos 
mantêm aberto, para proteger a multidão das flechas 
portadoras do mal. As flechas, de fato, são detidas por 
essa barreira garantida por Sebastião, o santo “escudo”. 
Mas de onde chovem as flechas? Aqui reside a surpre-
sa desconcertante dessa obra: no alto assistimos a uma 
cena em que se vê que é o próprio Deus, com seus anjos, 
quem lança tal punição aos homens. Mas a seus pés, ajo-
elhados, estão Jesus e Maria atuando como medianeiros 
e implorando-lhe que desista. Jesus mostra a chaga no 
peito como que a indicar que ele mesmo tomou sobre 
si o peso dos pecados; Maria, por sua vez, descobre o 
seio sugerindo, com sua própria dimensão materna, a 
dimensão paterna de Deus.

Outro santo ainda acreditava firmemente que para sair 
de uma epidemia uma comunidade tivesse de acertar as 
contas com suas próprias culpas. Trata-se aqui de São 
Carlos Borromeu, que enfrentou a epidemia de 1576, 
que atacou Milão. Seu Memorial aos milaneses é um ape-
lo extraordinário deixado à cidade que tanto amava. Do 
ponto de vista das imagens, por ocasião de sua festa, 
no dia 4 de novembro, a Catedral de Milão se enche dos 
Quadrões que contam sua história e seus milagres. En-
tre estes, está a extraordinária tela pintada por Cerano 
com a visita ao Lazareto de Milão, entre os infectados: 
documentação histórica e também épica de um grande 
gesto de caridade pública da parte de um bispo santo 
que jamais deixou seu povo sozinho. 

Giovan Battista Moroni, Crucifixo entre Santos Bernardino e Antonio da Pádua 
(1573-1575), igreja de San Giuliano ad Albino (Bergamo).
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Exposição, por Opera d’Arte

Assis virtual
No mundo cristão, a arte sempre foi instrumento 
de catequeses, meditações e oração em apoio às  
Sagradas Escrituras, oferecendo a todos a oportu-
nidade de aprofundar e fazer memória dos mis-
térios da fé. Sabem bem disso os frades de Assis, 
que cotidianamente eles vivem imersos em um ce-
nário de extraordinária beleza para o qual, ao lon-
go dos séculos, excelentes artistas contribuíram.  
Cimabue, por exemplo, autor da Maestà da Basílica 
inferior e seu aluno Giotto, que, precedendo os pin-
tores de Siena, Simone Martini e Pietro Lorenzetti, 
no canteiro de obras da Úmbria, marcou um ponto 
sem volta na história da arte italiana. 
Neste tempo pascal tão especial, os religiosos fran-
ciscanos abrem a porta de sua “casa”, permitindo- 
nos circular pelo complexo da basílica a 360 graus. 
Existem dez mil metros quadrados de superfície 
com afrescos à nossa disposição: todos podem es-
colher a cena que mais gosta para vê-la de perto, 
esperando poder ir ou retornar para vê-la ao vivo. 

www.sanfrancescopatronoditalia.it/basilica/

Filme, por Luisa Cotta Ramosino

O menino que 
descobriu o vento
de Chiwetel Ejiofor
com Maxwell Simba, 
Chiwetel Ejiofor, 
Aïssa Maïga

Em 2001, a seca ameaçou matar a 
população do Malawi, na África. 
Um jovem tem a ideia de construir 
um moinho de vento para acionar a 
bomba que garantiria água para sua 
aldeia. 
Uma história verdadeira, feita de 
sofrimento, fé, solidariedade e in-
teligência: os valores que William 

aprendeu com seus pais. Um mun-
do longe da nossa experiência, mas 
muito real em sua dinâmica de sa-
crifício, aspirações, conflitos, em 
que a família, no entanto, sabe como 
encontrar em si os recursos para re-
sistir. 

Disponível na Netflix.
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No livro O despertar do humano, Julián Carrón reflete sobre a situação de 
emergência em que viemos parar por causa do Covid19. Milhares de mor-
tes, quase metade da população mundial forçada a distanciamento so-
cial ou isolamento em suas casas. O autor mede-se frente a frente com 
questões de significado que tal “explosão vulcânica” provocou, colhendo o 
despertar que surgiu. Veio à tona em primeiro lugar “a nossa fragilidade 
estrutural” e junto com isso a “grandeza” da nossa aspiração de vida. Mas 
como e o que significa ser um homem diante dessa circunstância, quer se 
trate de lutar em campo contra a doença ou ficar em casa em isolamento? 
Um ponto permanece: “Não temos outro modo de caminhar para a nossa 
tarefa fora das circunstâncias em que estamos”, quaisquer que elas sejam. 
É preciso, então, “viver intensamente o real”, não há outro local possível de 
realização. É vertiginoso. Sim, e não seria possível estar em tal vertigem 
sem “uma companhia humana”.

Mas quando a circunstância tem a face sombria e surda da doença ou da 
morte iminente e desencadeia o profundo medo? Aqui o autor oferece a 
contribuição – experimentada pessoalmente – da experiência cristã. “É 
por isso que Deus se fez homem, se tornou uma presença histórica, carnal, 
próxima”, um companheiro de caminho, para que o homem, “em qualquer 
situação que este possa vir a estar, consiga estar diante dela, atravessá-la 
com uma última e indestrutível positividade”. Para que essas declarações 
se tornem credíveis, é necessário “interceptar” pessoas nas quais “a vitória 
de Deus sobre o medo e a morte” está documentada e, portanto, revela “um 
jeito novo de enfrentar as circunstâncias, cheio de uma esperança e de uma 
letícia normalmente desconhecidas”. Vamos sair mudados da pandemia? 
Somente se começarmos a mudar agora, isto é, se tomarmos consciência 
de quem e o que nos ajuda a viver o instante em profundidade nestes dias 
de isolamento ou de empenho para combater o vírus. Este “trabalho” da ra-
zão é a única coisa que nenhum decreto pode nos forçar. Cabe a nós decidir 
fazê-lo. 

Julián Carrón
O despertar do humano
Reflexões de um tempo vertiginoso
Bur Saggi
eBook 
Disponível em www.cl.org.br

O trabalho da razão

Maurizio Vitali

Maurizio Vitali, nascido em 1951, 
é jornalista e foi diretor da edição 
italiana desta revista (CL-Litterae 
Communionis) entre 1977 e 1989.
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“Não está aqui, 
ressuscitou”
Jerusalém, 16 de abril. Na entrada da 
Basílica do Santo Sepulcro, os preparativos 
para a Páscoa ortodoxa que, de acordo com 
o calendário juliano, este ano caíram uma 
semana depois da católica. Os ritos da 
noite da Ressurreição foram transmitidos 
para os fiéis de todo o mundo, como tinha 
acontecido para a Semana Santa, celebrada 
pelo Papa. Na Vigília Pascal na Praça de São 
Pedro, Francisco tinha dito: “O túmulo é o 
lugar de onde, quem entra, não sai. Mas 
Jesus saiu para nós, ressuscitou para nós, 
para trazer vida onde havia morte, para 
começar uma história nova no ponto onde 
fora colocada uma pedra em cima. Ele, que 
derrubou a pedra da entrada do túmulo, 
pode remover as rochas que fecham o 
coração”.






