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primeiro dia 
A IMAGEM 
 
 
de manhã 
começo 
Invoco e deixo-me habitar pelo Espírito de Deus. 
 
escuto 
Deus disse: «Façamos o ser humano à nossa imagem, à nossa semelhança, para que domine 
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre todos os 
répteis que rastejam pela terra». Deus criou o ser humano à sua imagem, criou-o à imagem 
de Deus; Ele os criou homem e mulher. Abençoando-os, Deus disse-lhes: «Crescei, 
multiplicai-vos, enchei e submetei a terra». E assim aconteceu. Deus, vendo toda a sua obra, 
considerou-a muito boa. 
[Gen 1,26-28.30-31] 
 
questiono 
Diante de Deus, no silêncio da minha verdade interior, identifico os traços da sua imagem 
em mim.  
Tomo algumas notas dessa imagem de Deus que descubro em mim. 
Deixo que ganhe sabor, no meu íntimo, o dom desta imagem que trago como uma bênção 
em vasos de barro. 
 
 
ao longo do dia 
discirno 
Nas minhas relações de hoje, nas circunstâncias concretas do meu dia, como posso espelhar 
esta imagem de Deus que me dá identidade? 
 
deixo ecoar  
Sou criado à imagem de Deus. 
 
 
no final do dia 
verifico 
Fui fiel ao desafio que me propus para hoje? 
Reconheço as minhas falhas. 
Agradeço a presença de Deus que me dinamiza a ser autêntico.  
 
rezo 
Senhor, por vezes, a nossa oração é apenas a necessidade da tua mão, a absoluta necessidade 
de sentir a tua mão funda, capaz de nos acolher tal qual somos dentro do seu silêncio; é 
apenas o desejo de sentir o roçar, mesmo que leve, da tua imensidão no precipitado e no 
precário das nossas quotidianas rotas; é apenas a necessidade de reconhecer que Tu recebes 
esta espécie de fome e de desejo, esta espécie de noite e de grito, de mistério e de prece. 
[José Tolentino Mendonça, Oração de Maria ao longo do seu advento] 
 



aprofundo 
O que importa é escutar o próprio ritmo dentro de ti e tentar viver segundo esse ritmo. 
Escutar o que emana de ti. Muito daquilo que fazes é simplesmente imitação ou dever 
imaginário ou falsas ideias acerca do que uma pessoa dever ser. A única certeza de como 
viver e o que fazer só pode provir das fontes que brotam lá no fundo de ti. [...] 
E agora eu digo muito humilde e grata, e é a sério, embora eu saiba que mais uma vez hei de 
rebelar-me e tornar-me irritável: 
«Meu Deus, agradeço-te por me teres criado como eu sou. Agradeço-te por às vezes poder 
estar cheia de vastidão, essa vastidão não é senão o estar repleta de ti. Prometo-te que toda 
a minha vida há de ser uma luta para atingir a bela harmonia e também humildade e amor 
verdadeiro de que me sinto ser capaz nos meus melhores momentos. [...] 
Eu uso a oração como um escuro muro protetor, na oração retiro-me como se estivesse na 
cela de um convento e, depois, saio cá para fora, mais «una» e fortalecida e mais completa. 
Recolher-me na cela fechada da oração torna-se para mim uma realidade cada vez maior e 
também uma necessidade. Esta concentração interior ergue muros altos em meu redor, 
dentro dos quais novamente me reencontro, formo um todo, fora do alcance de todas as 
dispersões. E consigo imaginar que pode vir uma época em que me encontrarei ajoelhada 
dias a fio, até finalmente sentir que surgiram muros protetores à minha volta, dentro dos 
quais não me posso dispersar, nem perder-me, nem arrasar-me. [...] 
«Uma pessoa deve arrancar e exterminar muita coisa dentro de si, a fim de criar um espaço 
amplo e contínuo para os grandes sentimentos e ligações na sua totalidade, sem que eles 
sejam cruzados por pequenas reações de um nível mais baixo. [...] 
Tantos pedacinhos pequenos do próprio eu, que impedem o caminho para áreas mais 
amplas. Aquele eu restrito, com os seus desejos, somente orientados para a satisfação do 
altamente limitado eu, há que eliminá-lo e apagá-lo. [...] 
Às vezes, é como se dentro de mim existisse uma grande oficina onde se trabalha no duro, 
se martela, e sei mais lá o quê. E, às vezes, parece-me que sou feita de granito, um pedaço de 
rocha, e nessa rocha batem constantemente torrentes que a vão furando. Uma gruta de 
granito que vai sendo cada vez mais escavada e onde são cinzelados contornos e formas. E 
pode ser que um certo dia as formas fiquem prontas para uso, com contornos nítidos em 
mim, e que eu só precise reproduzir o que encontro cá dentro». 
[Etty Hellisum. Diário (1941-1943)] 
  



segundo dia 
OS LIMITES 
 
 
de manhã 
começo 
Invoco e deixo-me habitar pelo Espírito de Deus. 
 
escuto 
Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que este extraordinário 
poder é de Deus e não é nosso. Em tudo somos atribulados, mas não esmagados; 
confundidos, mas não desesperados; perseguidos, mas não abandonados; abatidos, mas não 
aniquilados. Trazemos sempre no nosso corpo a morte de Jesus, para que também a vida de 
Jesus seja manifesta no nosso corpo. Estando ainda vivos, estamos continuamente expostos 
à morte por causa de Jesus, para que a vida de Jesus seja manifesta também na nossa carne 
mortal. Assim, em nós opera a morte, e em vós a vida. 
Por isso, não desfalecemos, e mesmo se, em nós, o homem exterior vai caminhando para a 
ruína, o homem interior renova-se, dia após dia. Com efeito, a nossa momentânea e leve 
tribulação proporciona-nos um peso eterno de glória, além de toda e qualquer medida. Não 
olhamos para as coisas visíveis, mas para as invisíveis, porque as visíveis são passageiras, ao 
passo que as invisíveis são eternas. 
[2Cor 4,7-12.16-18] 
 
questiono 
Diante de Deus, reconheço os traços da minha fragilidade, do barro frágil de que se faz o 
meu vaso. 
Identifico as máscaras com que procuro disfarçar os meus limites. 
 
 
ao longo do dia 
discirno 
Em que situações concretas sou chamado a assumir os meus limites? 
Como pode o reconhecimento dos meus limites ajudar-me a viver uma vida de autenticidade? 
 
deixo ecoar  
Trago um tesouro em vaso de barro. 
 
 
no final do dia 
verifico 
Fui fiel ao desafio que me propus para hoje? 
Reconheço as minhas falhas. 
Agradeço a presença de Deus que me dinamiza a ser autêntico.  
 
rezo 
Deus da confiança,  
dá-me um coração que acredita e confia que tu vives em mim.  
Confesso os meus medos de não ser suficientemente amado, de abrir mão do meu coração, 
de ter medo de me mostrar como sou. 



Peço-te que me refaças a cada instante à tua imagem, que me dês um coração de carne, um 
coração imaculado, para que eu seja testemunha fiel da esperança que és e que eu desejo. 
Obrigado pela tua presença em mim; por acreditares que eu sou capaz; por me desejares no 
dinamismo da tua ação; por me ofereceres a tua amizade que transforma a minha vida. 
Amén. 
[Pedro Valinho Gomes, Quando a sede aperta] 
 
aprofundo  
«Nas mãos do oleiro/ o universo descobre-se/ inacabado» 
Uma das formas fundamentais da sabedoria é a descoberta que cada um de nós vai fazendo, 
a ciclo e a contraciclo, a tempo e fora de tempo, na nossa vida. E numa vida adulta avançada, 
muitas vezes é isto que experimentamos: descobrimo-nos inacabados porque nos 
descobrimos nas mãos do oleiro. 
É importante associar a experiência da vida em aberto e a experiência de estarmos a viver 
continuamente um processo de criação. 
Este dia da nossa vida, em que parece que já não há nada para acontecer, em que parece que 
já vivemos tudo o que havia a viver, é um dia da criação. 
 
«O que se instala na perfeição/ desconhece aquilo/ que só a indigência revela» 
Um dos maiores obstáculos na vida espiritual é a ideia ou desejo de perfeição, porque eles se 
configuram como o anseio de sair para fora da nossa vida, imaginar uma vida outra, viver 
com a culpa ou a miragem de uma vida que não é nossa. 
O objetivo do trabalho espiritual não é colocar-nos fora de órbita, mas reenviar-nos para o 
coração da existência, para o que somos, abrindo-nos para uma arte inesperada que é a da 
indigência - percebermos que na nossa imperfeição há uma sabedoria que está a ser revelada. 
A verdadeira sabedoria, que nos faz tocar o coração da vida, é a da indigência, da pobreza, 
do tosco. Tudo o resto são fórmulas, que podem até ser úteis, mas não são a experiência; 
podem ser um belo sentimento, uma bela paixão, mas não são aquilo que nós podemos viver. 
 
«Diariamente repito/ escolhas e imperfeições:/ a natureza dos seres em solidão» 
É importante percebermos que a nossa escolha é sempre imperfeita, e que diariamente 
habitamos o imperfeito de forma estável. 
É importante levarmos a sério a nossa própria vida, aquilo que somos, abraçarmos a nossa 
solidão. Porque esse abraço àquilo que somos de forma desprevenida, despojada, é a única 
possibilidade de um abraço de Deus, a única possibilidade de um abraço que nos salva. 
 
«O meu desejo na primavera:/ que mesmo as flores selvagens/ venham florir à minha porta» 
Gostamos da arte da jardinagem, e por vezes a nossa vida é uma arte permanente. Olhamos 
para o jardim, gostamos, não gostamos, intervimos, cortamos, cerceamos; é muitas vezes um 
jardim à maneira francesa, com aquele gosto pelas figuras geométricas, pelas formas, pelo 
jogo da simetria, pelo pandã. 
Por vezes, a nossa forma de arrumação torna-se uma obsessiva ilusão, porque a vida é viva, 
isto é, é informe, em bruto, não trabalhada. Temos de desejar os nossos canteiros muito bem 
ordenados e floridos, mas também desejar que as flores selvagens, de que não conhecemos 
o nome nem a forma, venham florir à nossa porta. 
Elas dão-nos o espelho do nosso inacabamento, dão-nos a impressão não de uma vida 
doméstica, que é sempre uma vida domesticada, mas a impressão de uma vida outra, de uma 
vida na sua torrente, na sua originalidade, na sua verdade. 
 
«A vida monástica/ é uma forma de nudez/ que não se envergonha de si» 



É essencial olharmos para uma das imagens iniciais do livro do Génesis, quando Adão e Eva 
se descobriram nus e se esconderam de Deus. Esta metáfora é também muito da nossa 
existência. 
A nossa vida espiritual é muitas vezes uma arte de esconder, uma arte de não revelar. E a 
vida que mostramos a Deus é subtraída, é uma vida que nós queremos ser digna de ser vista 
por Deus, mas que deixa de ser a nossa própria vida. 
Os mestres da vida espiritual mostram-nos precisamente o contrário: a Deus, temos de levar 
a nossa nudez, isto é, a nossa radical verdade, a vida destapada, desoculta e informe. 
[José Tolentino Mendonça, «Nas mãos do oleiro/ o universo descobre-se/ inacabado»: Meditações para o caminho de 
Advento] 
  



terceiro dia 
A REVOLTA 
 
 
de manhã 
começo 
Invoco e deixo-me habitar pelo Espírito de Deus. 
 
escuto 
Voltei-me para o Senhor Deus, a fim de lhe dirigir uma súplica, jejuando e cobrindo-me de 
saco e cinza. Supliquei ao Senhor, meu Deus, e fiz-lhe a minha confissão nestes termos: 
«Ah! Senhor, Deus grande e temível, que és fiel à Aliança e que manténs o teu favor para 
com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Todos nós pecámos, prevaricámos, 
praticámos a iniquidade, fomos revoltosos, afastámo-nos dos teus mandamentos e das tuas 
leis. Não escutámos os teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, 
aos nossos chefes, aos nossos pais e a todo o povo da nação». 
No Senhor, nosso Deus, há misericórdia e perdão, pois nos revoltámos contra Ele. 
Recusámos escutar a voz do Senhor, nosso Deus; não seguimos as leis que nos propunha 
pela boca dos seus servos, os profetas. Todo o Israel transgrediu a tua Lei e voltou-se para o 
outro lado, a fim de não ouvir a tua voz. Por isso, a maldição e a imprecação que constam 
da Lei de Moisés, servo de Deus, foram espalhadas sobre nós, visto que pecámos contra Ele. 
[Dan 9,3-6.9-11] 
 
questiono 
Diante de Deus, reconheço os dinamismos que em mim me afastam da sua imagem e do seu 
amor. 
 
 
ao longo do dia 
discirno 
Estou atento, no concreto do meu dia de hoje, a todos os gestos, desejos e palavras de 
desamor, que não são expressão da Aliança com Deus. 
 
deixo ecoar  
No Senhor, há misericórdia e perdão. 
 
 
no final do dia 
verifico 
Fui fiel ao desafio que me propus para hoje? 
Reconheço as minhas falhas. 
Agradeço a presença de Deus que me dinamiza a ser autêntico.  
 
rezo 
Ó Deus, nosso Deus, apresento-me diante de ti como um mendigo. Suplico-te, não permitas 
que a malignidade das minhas ações cubra o grito da minha oração. Estou numa prisão 
erguida com os meus defeitos e com os meus pecados de omissão. Suplico-te, elimina da 
minha alma estas más escórias, não deixes que invadam o meu coração. 
[Yumaud, mestre sufista, citado pelo Cardeal Gianfranco Ravasi] 



 
aprofundo  
«Porque é que tendes medo? Não tendes ainda fé?»: medo e fé, os dois antagonistas que 
disputam eternamente o coração do ser humano. A palavra de Deus, de um extremo ao outro 
da Bíblia, conforta e espicaça, repetindo sem fim: não temais. Não tenhais medo! Na boca 
de Deus, de Jesus, dos profetas, de mulheres e dos anhos, de reis e de mendigos, centenas 
de vezes esta palavra vem ao nosso encontro, quase como se fosse o «bom dia» de Deus. A 
cada nosso despertar, a cada início de dia, como nosso pão diário, o «não tenhais medo» de 
Deus. São mil os motivos dos nossos temores. Temos o medo da criança, a do doente, do 
pobre, do agredido, do moribundo, do perseguido. 
Mil motivos. Mas o primeiro “porquê” do medo remonta ao jardim do Éden. O medo entra 
no mundo e não mais o deixará. Entra não como filho da nudez, como pretende Adão, mas 
de outra mãe. O homem esconde-se porque quem lhe faz medo é Deus. Imagina-o dentro 
da lógica culpa-punição, pecado-castigo. Nem sequer imagina a possibilidade da misericórdia. 
Tem medo, torna-se incapaz de diálogo, consegue apenas agredir para defender-se. O medo 
de Deus é o medo dos medos. O pior de todos, aquele de que todos os outros descendem. 
E é filho de uma falta de confiança. 
O pecado original não narra a simples transgressão de um interdito, mas a adulteração do 
rosto de Deus, que a serpente induz: deu-vos mil árvores, é verdade, mas negou-vos a 
melhor; tem medo de vós, é ciumento, proibiu-vos a coisa mais importante. Não confieis. 
Adão e Eva acreditam nesta imagem invertida de Deus: um Deus que tira, e não um Deus 
que dá; um Deus que rouba liberdade, em vez de oferecer possibilidades; um Deus que dá 
mais importância à sua lei do que à alegria dos seus filhos; um Deus de olhar judicativo, de 
quem é preciso fugir em vez de ir ao seu encontro; um Deus que não é de confiança. Escreve 
o P. David Maria Turoldo: «Enganarmo-nos acerca de Deus é o pior que nos pode acontecer, 
porque depois nós enganamo-nos acerca de tudo, acerca da história, do homem, de nós 
mesmos, acerca do bem e acerca do mal, acerca da vida». 
 
O primeiro de todos os pecados é um pecado contra a fé. Da imagem deturpada de Deus 
nasce o medo dos medos. Do rosto de um Deus temível descende o coração amedrontado 
de Adão. 
O fio que remenda o rasgão na trama de amor entre Deus e o ser humana chama-se 
confiança. O que se opõe ao medo não é a coragem, mas a fé: porque tendes medo? Não 
tendes ainda fé? Os dois antagonistas, inversamente proporcionais. «Vindo o anoitecer, Jesus 
disse-lhes: “Passemos à outra margem”». As barcas, as pequenas barcas, estão em segurança, 
atracadas no porto, mas não é para isso que foram construídas. Foram feitas para navegar, e 
inclusive para enfrentar tempestades. A rota do Evangelho não passa por ficar imóvel, retido 
pela âncora. O nosso lugar não é nos sucessos e nos resultados triunfais, mas numa marca 
no mar, mar aberto, onde mais cedo ou mais tarde durante a navegação da vida virão águas 
agitadas e vento contrário. A verdadeira formação não consiste em ensinar as regras da 
navegação, mas em transmitir a paixão pelo mar aberto, o desejo de navegar mais além, a 
paixão do alto mar. 
Na breve navegação, Jesus adormece. Está cansado, vem de situações que lhe tiraram forças 
preciosas: tinham vindo a sua mãe e os seus irmãos, talvez para o reconduzir a casa, à 
segurança do lar doméstico. E Jesus tinha reafirmado a sua distância: «Quem é a minha mãe 
e quem são os meus irmãos?» (Marcos 3, 33). São aqueles que comigo partem para a outra 
margem. Separação e fadiga de laços e de afetos, exaustão do coração. E Jesus adormece, 
esgotado. E os homens parecem terem sido abandonados mal se levantam o vento e as ondas 
das traições. É como se o mundo inteiro estivesse na tempestade, uma situação em que o 
direito é do mais forte, do mais armado, do mais cruel. E Deus parece dormir! Quando nós 
queríamos que interviesse desde logo, aos primeiros sinais do cansaço, ao primeiro assomo 



do medo, mal a dor nos arranhasse. Mas Ele intervém, Ele está ali, fonte da força dos 
remadores que não se rendem, Ele está no braço firme do timoneiro, Ele está na coragem 
partilhada, está nos olhos de todos os que fixam o Oriente para perscrutar quanto falta para 
a noite acabar. E a barca, símbolo de mim e da minha vida frágil, da grande comunidade e 
dos seus problemas, entretanto resiste e avança. E não porque o vento amaina, não porque 
acabam os problemas, mas pelo milagre humilde dos remadores que não abandonam os 
remos, que sustentam a esperança do outro. 
 
Deus não age em nosso lugar, não nos tira da tempestade, mas sustém-nos dentro da 
tempestade. «Não salva do sofrimento mas no sofrimento, não protege da dor mas na dor.» 
A expressão é de Dietrich Bonhoeffer: «Deus não salva da cruz, mas na cruz». Uma simples 
mudança de preposição e tudo adquire outra luz. Deus não traz a solução dos nossos 
problemas, traz-se a Ele próprio, e dando-se a si mesmo dá-nos tudo (cf. Catarina de Sena). 
Pensávamos que o Evangelho teria resolvido os problemas do mundo, ou pelo menos que 
com Jesus diminuíram as violências e as crises da história, mas não é assim. Pelo contrário, 
o Evangelho trouxe consigo recusa, perseguições, outras cruzes: «Sereis perseguidos, 
aprisionados, traídos, alguns morrerão». Rezámos tanto e a paz não chegou: esse milagre 
frágil e mil vezes violado, e todavia sonho de quem não é concedido que se detenha. Não 
têm culpa os discípulos pela imprevista borrasca nem pelo seu medo. Não há que nos 
culpabilizarmos pelos nossos medos; se o ter medo, se a fraqueza fossem uma culpa, seria 
também uma culpa rezar. Eu não sei porque é que se levantam tempestades na vida. Não o 
sabe Lucas, não o sabe Marcos, não o sabe Mateus: narram tempestades sempre iguais e 
todas sem porquê. Eu, como vós, gostaria que não viessem mais, que a viagem para a outra 
margem da vida fosse rápida e fácil, que o caminho da Igreja fosse traçado com clareza, e ao 
contrário estamos numa casca de noz. E Deus parece dormir, indiferente e mudo. Observo 
os apóstolos, gente de lago, gente que entretanto faz as coisas certas na tempestade, e oiço: 
«Faz tudo aquilo que depende de ti, com o máximo empenho, e depois aprende a confiar 
porque tudo depende de mim». Tudo, como afirma S. Paulo: «Sabemos que tudo concorre 
para o bem para aqueles que amam Deus» (Romanos 9, 28). Tudo trabalha para o bem, 
inclusive no lago. Tudo, inclusive as tempestades, inclusive as dúvidas, até o pecado concorre 
para o bem. Feliz culpa: um dos oximoros mais belos da fé cristã. Esta a esperança última, 
final, total: «Tudo estará bem» (Juliana de Norwich). Deus extrai o bem mesmo do mal. 
Mesmo do pecado, da morte, da cruz, do túmulo. Uma história de reviravoltas atravessa toda 
a Bíblia e a história, aliás, todo o universo. Pareciam provações e eram oportunidades. 
 
Os apóstolos, naquela noite de medo, gritam a Jesus: «Não te importas nada connosco?». 
Não te importa a vida ou a morte dos teus amigos? Palavras duras, de lágrimas e medo: não 
é verdade nada daquilo que dizias, não queres saber de nós! Jesus responde, uma resposta 
sem palavras mas que tem a força dos gestos: importo-me contigo, importa-me a tua vida, 
és importante para mim. Importam-me as aves do céu e vós valeis mais do que muitas aves, 
importam-me os lírios do campo e vós valeis mais do que todas as flores da Terra. Tu 
importas-me ao ponto de te ter contado todos os cabelos da cabeça e todo o medo que tens 
no coração (cf. Mateus 10, 29-31). Deus mais não faz do que, eternamente, considerar cada 
ser humano mais importante do Ele próprio. Eu sou esse homem. E sou um homem grato. 
Apoio-me sobre isto, sobre o Senhor que repete: importo-me contigo. A isto me agarro, 
como uma criança que pode dormir na tempestade porque sabe que está nos braços da sua 
mãe, presente inclusive no coração negro da mais dura tempestade. Deus não salva da 
tempestade, mas na tempestade. Eu gostava que o Senhor gritasse logo ao furacão: «Cala-
te!»; que repreendesse logo as ondas: «Acalmai-vos!»; e que à minha angústia repetisse: «Paz!». 
Gostaria de ser dispensado da luta, gostaria de um céu sempre sereno e claros faróis a indicar 
a rota da minha barca. Mas eu tenho tanta luz quanto a que é precisa para o primeiro passo; 



tenho tanta força quanto a que me basta para o primeiro golpe de remo. Jesus ensina-nos 
que há uma só maneira de vencer o medo, e é a fé! Não a religião, mas a fé. «Quando é que 
é religião e quando é que é fé? A religião é quando fazes Deus à tua medida; a fé é quanto tu 
próprio te fazes à medida de Deus» (David Maria Turoldo). 
A fé manifesta-se em três passos: tenho necessidade, fio-me, confio-me. E acredita que no 
tempo da tempestade, Deus não está noutro lugar, está no reflexo mais profundo das tuas 
lágrimas, a fazer de dique aos teus medos. Deus está presente, não como tu quererias, mas 
como Ele quer. Está presente, mas ao seu modo: não age no meu lugar mas juntamente 
comigo, não para me isentar da tempestade mas para me dar força dentro da tempestade. 
Fazendo apelo à perseverança, à resistência, a não deixar cair os braços, a voltar a agarrar nos 
remos e no balde para esvaziar a água. «Eram perseverantes», diz Lucas ao descrever os 
apóstolos após a ascensão de Jesus (Atos 1, 14), e a perseverança é virtude humilde, sem 
efeitos especiais cinematográficos, não está sob os projetores, mas é cimento da comunidade. 
Mesmo a primeira comunidade cristã de Jerusalém é narrada com este adjetivo colocado ao 
início, como uma placa indicadora, um sinal na estrada: «Eram perseverantes no ensinamento 
dos apóstolos e na comunhão, no partir o pão e na oração» (Atos 2, 42). A perseverança não 
é clamorosa, não arranca aplausos, mas é a virtude sólida que faz avançar a barca da 
comunidade. Quando, como os doze, não te rendes, mas continuas a remar e a lutar, as mãos 
no leme, os olhos a perscrutar a margem, e fazes tudo o que deves fazer, então encontra-lo 
no coração da tempestade. E faz-se dique e fronteira para o teu medo. Fé nua é perseverar, 
inclusive na borrasca, certo de que Deus está na minha barca, que cruza o seu respiro com o 
meu, a sua rota com a minha. Talvez adormecido. Talvez mudo. Mas se fala é por amor, se 
cala é também por amor. 
 
Na narrativa paralela de Lucas, Jesus pergunta aos marinheiros: «Onde está a vossa fé?» 
(Lucas 8, 25). Os discípulos ficam encantados pelo silêncio imprevisto do vento, pela 
bonança das ondas. Mas Jesus sacode-os: onde está a vossa fé? Onde está? Nos sinais da 
omnipotência? Num Deus que mostra ser capaz de dobrar as regras da natureza? No Deus 
omnipotente ou no omnipresente? O termo “omnipotente” martelado pela liturgia nunca 
ocorre no Evangelho, mas na boca de Jesus como atributo de Deus. Jesus é a narrativa não 
da omnipotência, mas da ternura de Deus, da sua combativa ternura. Deus é amor, e não 
pode tudo, pode apenas o que o amor pode. O seu poder não é o de um cirurgião que extirpa 
o mal, o poder de um exército que destrói os inimigos ou de um vulcão que muda a geografia 
de uma ilha; é o poder de uma semente, de um amante, de uma mãe junto ao filho doente, 
que não pode curar, mas está junto, e não se vai embora, é coração a coração, força, 
segurança, presença que não abandona. Deus não é um “omnipotente que ama”, o rei do 
poder absoluto que digna amar; é um “amor omnipotente”, que pode amar as suas criaturas 
até ao extremo, até ao fundo, sem limites, como ninguém (cf. João 15, 13). Ele ama em 
primeiro lugar, ama em perda, ama sem retribuição. Um Deus que pode só o que o amor 
pode. Não um Deus omnipotente, segundo a linguagem política ou os nossos mitos 
humanos, que esmaga os inimigos, mas um Deus omniamante, que pode só e tudo aquilo 
que o amor pode. Omniamante quer dizer belo, porque a norma, a regra da beleza é o amor. 
Belo é cada gesto de amor, belíssimo é quem te ama até ao extremo. 
No seu testamento, um padre operário da diocese de Milão, Cesare Sommariva, deixou estas 
simples grandes regras: «A concluir tudo», escreve», «possamos pôr as três leis do humano 
educador: não ter medo, não fazer medo, libertar do medo. O que conta é uma relação nova, 
em que não haja nada que possa ter a ver com o medo». Não ter medo, não fazer medo, 
libertar do medo: uma missão eclesial, uma pedagogia a fazer nossa, para toda a Igreja. 
 
Não ter medo. Nós, muitas vezes, como os adolescentes, fazemos uma cara quando estamos 
a trabalhar e outra com os amigos; uma cara com os nossos familiares e outra com os 



colaboradores, outra ainda com os superiores. Máscaras, que são o anúncio a nós próprios 
de que não somos livres. E não somos livres porque temos medo. Medo dos juízos, antes de 
tudo, e vivemos como reflexo, como eco daquilo que os outros dizem de nós. Um pouco 
como nas redes sociais, como o Facebook ou Twitter, onde quem os usa busca o efeito que 
tem nos outros, o número dos contactos ou dos “gostos”, de quem o segue, e é levado a 
viver como que fora de si mesmo. Temos muitas faces e temos medo porque não somos 
pessoas resolvidas, realizadas, bem sucedidas. Ter uma só cara e não ter medo, isto me 
chegaria para ser verdadeiro. 
Não fazer medo. Durante longo tempo a Igreja transmitiu uma fé feita de medo. Que girava 
em torno do paradigma culpa-castigo, em vez do florescimento e plenitude. O padre 
intimidava os rapazes da região, fugíamos dele. O medo nasceu em Adão porque não soube 
sequer imaginar a misericórdia, e o seu fruto que é a alegria: do céu, do pastor, do pai 
bondoso, da mulher que reencontra a moeda. O medo, ao contrário, produz um cristianismo 
triste, um Deus sem alegria. Alguns experimentam até prazer ao instilar subjugação e 
intimidar os outros. Tornam-se assim em anticriadores. 
Libertar do medo. Significa trabalhar ativamente para levantar este sudário do medo pousado 
no coração de tantas pessoas, o medo do outro, e passar da hostilidade à hospitalidade, da 
xenofobia à “filoxenia” [hospitalidade]. Jesus vem em auxílio de cada pessoa que é 
surpreendida ao largo, a cada pessoa capturada pela tempestade, a cada pessoa que se está a 
afundar. Invoquemo-lo e virá, mas depois da nossa luta com as ondas, Ele bradará ao vento 
e acalmará o mar. Virá dentro da nossa pouca fé para nos salvar de todos os nossos 
naufrágios. E a pequena barca de canas, o coração, avançará para a outra margem, onde o 
grito de medo se torna abraço entre o homem e o seu Deus. 
[Ermes Ronchi, Libertados do medo] 
 
  



quarto dia 
O PERDÃO 
 
 
de manhã 
começo 
Invoco e deixo-me habitar pelo Espírito de Deus. 
 
escuto 
Apresentaram a Jesus um paralítico, deitado num catre. Vendo Jesus a fé deles, disse ao 
paralítico: «Filho, tem confiança, os teus pecados estão perdoados». Alguns doutores da Lei 
disseram consigo: «Este homem blasfema». 
Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: «Porque alimentais esses maus 
pensamentos nos vossos corações? Que é mais fácil dizer: ‘Os teus pecados te são 
perdoados’, ou: ‘Levanta-te e anda’? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem, 
na terra, poder para perdoar pecados - disse Ele ao paralítico: ‘Levanta-te, toma o teu catre 
e vai para tua casa». 
E ele, levantando-se, foi para sua casa. 
[Mt 9,2-7] 
 
questiono 
Diante de Deus, no silêncio da minha verdade interior, reconheço o meu desejo de, como o 
paralítico, me levantar, perdoado por Deus. 
Identifico quanto em mim precisa de reparação. 
Saboreio a misericórdia deste Deus que me toma pelos braços e me liberta das minhas 
paralisias. 
 
 
ao longo do dia 
discirno 
Como posso viver hoje a misericórdia? 
Que relações tenho a reparar? 
Formulo propósitos concretos. 
 
deixo ecoar  
Levanta-te [digo o meu nome] e anda. 
 
 
no final do dia 
verifico 
Fui fiel ao desafio que me propus para hoje? 
Reconheço as minhas falhas. 
Agradeço a presença de Deus que me dinamiza a ser autêntico.  
 
rezo 
Senhor, quanto vieres na tua glória, não te lembres somente dos homens de boa vontade; 
lembra-te também dos homens de má vontade. E, no dia do Julgamento, não te lembres 
apenas das crueldades e violências que eles praticaram: lembra-te também dos frutos que 
produzimos por causa daquilo que eles nos fizeram. Lembra-te da paciência, da coragem, da 



confraternização, da humildade, da grandeza de alma e da fidelidade que os nossos carrascos 
acabaram por despertar em cada um de nós. Permite, então, Senhor, que os frutos em nós 
despertados possam servir também para salvar esses homens. 
[Judeu anónimo morto num campo de concentração] 
 
aprofundo  
O que o Senhor repete é: «Lembra-te do perdão!» É como perdoados e perdoadores que 
somos chamados a viver. O perdão é um «jugo suave». Ocupemo-nos, sim, em desenvolver 
as potencialidades que o perdão esconde. Mesmo se somos fruto de uma formação que 
acentua muito o peso do pecado, parece-me que a grande conversão é passar a sublinhar a 
luz do perdão de Deus na nossa vida. 
Há aquela história dos dois monges que, ao começarem a travessia de um riacho, encontram 
uma mulher que lhes pede que, um deles, a carregue às costas. Era um pedido de todo 
inesperado e que contrariava a regra deles. Mas lá o mais novo se inclinou e levou a mulher 
à outra margem. A mulher agradeceu muito e os monges partiram para o seu destino. O 
monge mais velho, porém, passou todo o caminho a recriminar o mais novo: «Que loucura», 
«o que foste fazer!», «sabes a nossa regra…». Até que este, não podendo mais suportar, lhe 
respondeu: «Olha que eu transportei a mulher entre as margens do riacho e deixei-a. Tu, 
porém, transportaste-a até aqui». 
Partir da nossa condição de perdoados… Não há dúvida que compreender isto é colocar-se 
na escola do Evangelho. Quando vivemos no perdão, começamos verdadeiramente a fazer 
caminho no conhecimento de Deus e no seguimento de Jesus. Não de forma abstrata, mas 
concreta e assumida. O perdão abre portas dentro de nós. E então desistimos de carregar os 
pesos de ontem, para descobrirmos as asas do hoje. 
Há histórias que nos transmitem melhor que um armário de conceitos a força reparadora 
que buscamos. Aqui ficam três. 
A primeira é contada pelo escritor judeu, prémio nobel da Paz, Elie Wiesel. Na infância 
esteve prisioneiro em Auschwitz na companhia dos pais, irmãos, amigos. Praticamente só ele 
sobreviveu. Podemos imaginar até que ponto se sentia espoliado. A partir de 1945, quando 
a guerra acaba, passa anos em que o único objetivo da vida era procurar uma impossível 
justiça para o irreparável. «Como foi possível tamanho horror?... Como foi possível!» E a sua 
vida era isto. Cada dia adormecia e acordava num inferno. Não conseguia encontrar a sua 
alma. Até que foi falar com um rabino. E o rabino disse-lhe: «Meu filho, enquanto tu não 
perdoares, continuarás prisioneiro em Auschwitz». E esta palavra redimensionou o seu 
coração para sempre. 
A segunda não é propriamente uma história. É uma oração, uma das mais belas orações que 
conheço, e que foi encontrara entre os escassos pertences de um judeu, morto precisamente 
num campo de concentração. Diz o seguinte: «Senhor, quanto vieres na tua glória, não te 
lembres somente dos homens de boa vontade; lembra-te também dos homens de má 
vontade. E, no dia do Julgamento, não te lembres apenas das crueldades e violências que eles 
praticaram: lembra-se também dos frutos que produzimos por causa daquilo que eles nos 
fizeram. Lembra-te da paciência, da coragem, da confraternização, da humildade, da 
grandeza de alma e da fidelidade que os nossos carrascos acabaram por despertar em cada 
um de nós. Permite, então, Senhor, que os frutos em nós despertados possam servir também 
para salvar esses homens». 
A terceira história é esta: uma mulher vai a uma pastelaria de um centro comercial 
encomendar um bolo para o aniversário do filho. Como qualquer um de nós faria, deixa lá o 
seu nome e um contacto telefónico. Só que, exatamente na manhã do aniversário, o miúdo 
é atingido por um automóvel, entra em coma e morre. O pasteleiro não faz ideia do que se 
passa. Sabe apenas que aquela mulher encomendou um bolo que não veio buscar. Começa a 
persegui-la nos dias seguintes com chamadas anónimas. A mulher, por um acaso, descobre 
que é ele o autor dos telefonemas e, em pleno trauma pela morte do filho, decide ir com o 



marido ao centro comercial dar-lhe uma lição. No primeiro momento do encontro, só se vê, 
de facto, o confronto da ira dela com o ressentimento do pasteleiro. Mas, quando Ann diz o 
que ele não sabe, a fúria descongestiona-se dando lugar a outra coisa. 
- Deixem-me dizer-vos a pena que sinto – disse o pasteleiro, pondo os cotovelos em cima 
da mesa. – Só Deus sabe quanto lamento. Oiçam lá, eu sou apenas um pasteleiro. Não 
pretendo ser outra coisa… Isso não vai justificar aquilo que fiz, eu sei. Mas sinto 
profundamente… Têm de compreender que tudo se resume ao facto de eu já não saber 
como atuar. Por favor, deixem-me perguntar-vos se posso encontrar perdão nos vossos 
corações. 
Fazia calor na pequena pastelaria. Ann e o marido tiraram os casacos. O pasteleiro colocou 
umas chávenas sobre a mesa. Eles sentaram-se. E, muito embora estiverem cansados e 
angustiados, começaram a ouvir o que aquele homem tinha para dizer. 
- Provavelmente, precisam de comer alguma coisa – disse o pasteleiro. – Espero que comam 
uns pãezinhos quentes, feitos por mim. Têm de comer e enfrentar a situação. Comer dá um 
certo conforto, numa ocasião como esta – disse ele. 
Continuavam a escutá-lo. Comiam agora devagar um pão escuro e perfumado que o homem 
lhes abriu, e sentiam com surpresa o seu gosto retemperador e delicado. Pela madrugada 
dentro, deixaram-se ali a conversar. As luzes fluorescentes do estabelecimento foram 
substituídas pela luz da manhã, que começou a escorrer pelas janelas. 
Gosto muito deste conto de Raymond Carver. Diz tanto em tão pouco. As palavras criam 
um clima de acolhimento e escuta. O alimento (nem por acaso se trata do pão) consola, 
enxuga as lágrimas. Dentro das personagens acontece uma espécie de ressurreição. O perdão 
abre-nos efetivamente à compreensão do mistério pascal. 
[José Tolentino Mendonça, Quatro histórias de perdão. In Pai-nosso que estais na Terra] 
 
  



quinto dia 
O DISCERNIMENTO 
 
 
de manhã 
começo 
Invoco e deixo-me habitar pelo Espírito de Deus. 
 
escuto 
Meu filho, se receberes as minhas palavras 
e guardares cuidadosamente os meus mandamentos, 
prestando o teu ouvido à sabedoria, 
e inclinando o teu coração ao entendimento; 
se invocares a inteligência 
e fizeres apelo ao entendimento, 
se a buscares como se procura a prata 
e a pesquisares como um tesouro escondido, 
então, compreenderás o temor do Senhor 
e chegarás ao conhecimento de Deus. 
Porque o Senhor é quem dá a sabedoria 
e da sua boca procedem o saber e o entendimento. 
[Pr 2,1-6] 
 
questiono 
Diante de Deus, disponho-me a fazer a sua vontade em cada circunstância. 
Questiono a minha atitude de escuta: procuro, de facto, a vontade de Deus para mim ou 
projeto em Deus a minha vontade em cada situação? 
 
 
ao longo do dia 
discirno 
Em cada situação concreta do meu dia, nas pequenas e grandes decisões, procuro perceber 
a moção de Deus em mim. 
 
deixo ecoar  
Senhor, que queres que eu faça? 
 
 
no final do dia 
verifico 
Fui fiel ao desafio que me propus para hoje? 
Reconheço as minhas falhas. 
Agradeço a presença de Deus que me dinamiza a ser autêntico.  
 
rezo 
Deus, foste tu que nos puseste 
nos caminhos do tempo 
e disseste à nossa vida que a esperança se cumpre 
atravessando a noite sem bagagens 



 
como os Magos à procura do presépio, 
assim caminhamos para ti; 
que nos guie a estrela 
para a prática das mãos, dos olhos e da esperança 
e nos revele os perigos tortuosos; 
que nos transporte a quadriga da justiça e da fortaleza 
e que João Batista, estrela d'alva antes do dia que nasce, 
nos indique o roteiro do teu Nome e do teu rosto 
 
dá-nos também a companhia de Maria 
que nos ajude a descortinar 
as janelas do deserto e da alegria 
 
santifica-nos, Deus, pelo fogo da tua consolação 
e pelo fogo que acendeste entre todos nós aqui reunidos 
na memória da tua Páscoa, 
Deus do nosso berço e do nosso túmulo, 
que vens no Pai, no Filho e no Espírito Santo 
[José Augusto Mourão, Epifania] 
 
aprofundo  
«Não precisamos de mais nada a não ser um espírito vigilante.» Este apotegma do abade 
Poemen, um Padre do Deserto, exprime bem o carácter essencial que reveste a vigilância na 
vida espiritual cristã. 
O Novo Testamento opõe a vigilância ao estado de ebriedade e ao da sonolência; define-a 
como a sobriedade e a atitude de ter os olhos abertos daquele que tem um propósito preciso 
a atingir e do qual se poderia distrair se não fosse, precisamente, vigilante. 
Dado que o propósito a perseguir, para um cristão, é a relação com Deus através de Jesus, a 
vigilância cristã está totalmente em relação com a pessoa de Cristo, que veio e que virá. 
Basílio de Cesareia termina as suas "Regras morais" afirmando que a «especificidade» do 
cristão apoia-se na vigilância ligada à pessoa de Cristo: «O que é próprio do cristão? É vigiar 
a toda a hora do dia e da noite e de permanecer pronto na perfeição que agrada a Deus, 
porque sabe que o Senhor vem à hora que ele não espera». 
A insistência sobre a dimensão temporal, neste texto, não é obra do acaso. O vigilante é 
arquétipo do profeta, aquele que procura traduzir o olhar e a Palavra de Deus no hoje do 
tempo e da história. 
A vigilância é, por isso, lucidez interior, inteligência, capacidade crítica, presença na história, 
não distração e não dissipação. Unificado pela escuta da Palavra de Deus, interiormente 
atento às suas exigências, o homem vigilante torna-se responsável, ou seja, radicalmente não 
indiferente, consciente de tomar cuidado de tudo e, em particular, capaz de vigiar sobre os 
outros homens e de os guardar. 
«Ser "episcopus", bispo», escreve Lutero, «significa olhar, ser vigilante, vigiar atentamente.» 
A vigilância é por isso uma qualidade que exige grande força interior e produz um equilíbrio: 
trata-se se pôr em prática a vigilância não somente sobre a história e sobre os outros, mas 
também sobre si, sobre o seu próprio ministério, sobre o seu próprio trabalho, sobre a sua 
própria conduta, em suma, sobre toda a esfera das relações que se vive. De modo que sobre 
tudo reine o domínio de Cristo. 
A dificuldade da vigilância consiste precisamente no facto de que é sobre si, antes de tudo, 
que é preciso vigiar: o inimigo do cristão está nele próprio, não fora dele. Tende cuidado 
convosco e velai: que os vossos corações não se tornem pesados com a devassidão, a 
embriaguez e as preocupações da vida, diz Jesus (cf. 21, 34.36). 



A vigilância exige o preço de uma luta contra si próprio: o vigilante é o resistente, aquele que 
combate para defender a própria vida interior, para não se deixar levar pelas seduções 
mundanas, para não se deixar vencer pelas angústias da existência; em suma, para unificar fé 
e vida e para se manter em equilíbrio e em harmonia. 
O vigilante é aquele que adere à realidade e não se refugia na imaginação, na idolatria, que 
trabalha e não cai na preguiça, que se coloca em relação, que ama e não é indiferente, que 
assume com responsabilidade o seu compromisso na história e vive-o na espera no Reino 
que virá. A vigilância é, portanto, a fonte da qualidade da vida e das relações e está ao serviço 
da plenitude da vida; ela combate as seduções que a morte exerce sobre o homem. 
Paulo adverte os cristãos de Tessalónica com estas palavras: «Não durmamos, pois, como os 
outros, mas vigiemos e sejamos sóbrios» (1 Tessalonicenses 5, 6). Na simbólica bíblica, mas 
também noutras culturas, cair no sono significa entrar no domínio da morte. 
Vigiar, por seu lado, é uma atitude própria do homem atento e responsável, mas adquire uma 
significação particular para o cristão que coloca a sua fé em Cristo morto e ressuscitado. A 
vigilância é assumir, de maneira íntima e profunda, a fé na vitória da vida sobre a morte. 
Desta forma, o vigilante opõe-se ao homem adormecido e embrutecido que amacia os seus 
sentidos interiores, que permanece na superfície das coisas e das relações; ele torna-se 
também um homem de luz, capaz de irradiar a luz. 
«Iluminados» pela imersão batismal, os cristãos são «filhos da luz» chamados a iluminar: «Que 
a vossa luz brilhe diante dos homens, a fim de que eles vejam as vossas belas obras e 
glorifiquem o vosso Pai que está nos Céus» (Mateus 5, 16). 
Não se trata de exibicionismo espiritual, mas sobretudo do efeito transbordante da luz que, 
permanecendo num coração vigilante, não pode ficar escondida, mas emerge por ela própria 
e se difunde. 
Em certo sentido, a vigilância é a única coisa absolutamente essencial ao cristão: ela é a matriz 
de toda a virtude, ela é o selo de toda a ação, a luz dos seus pensamentos e das suas palavras. 
Sem ela, todo o agir do cristão arrisca-se a ser pura perda. O abade Arsénio diz: «Todo o 
homem deve vigiar as suas obras para não trabalhar em vão». 
[Enzo Bianchi, Les mots de la vie intérieure] 
 
  



sexto dia 
O DESEJO 
 
 
de manhã 
começo 
Invoco e deixo-me habitar pelo Espírito de Deus. 
 
escuto 
Ó Deus, Tu és o meu Deus! Anseio por ti! 
A minha alma tem sede de ti; 
todo o meu ser anela por ti, 
como terra árida, exausta e sem água. 
Quero contemplar-te no santuário, 
para ver o teu poder e a tua glória. 
O teu amor vale mais do que a vida; 
por isso, os meus lábios te hão-de louvar. 
Quero bendizer-te toda a minha vida 
e em teu louvor levantar as minhas mãos. 
A minha alma será saciada com deliciosos manjares, 
com vozes de júbilo te louvarei. 
Lembro-me de ti no meu leito, 
penso em ti, se fico acordado, 
porque Tu és o meu auxílio, 
e à sombra das tuas asas eu exulto. 
A minha alma está unida a ti, 
a tua mão direita me sustenta. 
[Sl 63,2-9] 
 
questiono 
Diante de Deus, deixo ecoar o desejo que dele sinto no meu interior. 
Como posso fazer deste desejo alimento para a minha jornada? 
 
 
ao longo do dia 
discirno 
No concreto do meu dia, verifico como os meus gestos e as minhas relações são 
transformadas pela minha sede de Deus. 
 
deixo ecoar  
Tenho sede de ti, ó Deus. 
 
 
no final do dia 
verifico 
Fui fiel ao desafio que me propus para hoje? 
Reconheço as minhas falhas. 
Agradeço a presença de Deus que me dinamiza a ser autêntico.  
 



rezo 
Senhor, como estás longe e oculto e presente! Oiço apenas o ressoar do teu silêncio que 
avança para mim e a minha vida apenas toca a franja límpida da tua ausência. Fito em meu 
redor a solenidade das coisas como quem tenta decifrar uma escrita difícil. Mas és Tu quem 
me lês e me conheces. Faz que nada do meu ser se esconda. Chama à tua claridade a 
totalidade do meu ser para que o meu pensamento se torne transparente e possa escutar a 
palavra que desde sempre me dizes. 
[Sophia de Mello Breyner Andresen] 
 
aprofundo  
«Passamos a vida a ignorar que não é a necessidade que define o que somos, mas o desejo 
que é em nós atravessado pela alegria e pela tristeza. Aquilo que deseja o homem não pode 
ser trocado contra nenhum dos valores objetivos que é possível adquirir gerindo as suas 
pulsões. O Outro do desejo não tem preço, não é da ordem do representável, mensurável, 
comparável, nem da ordem do ter, é da ordem do ser e da falta de ser. Essa alteridade não 
tem valor mercantil - tem o rosto do Amor. Há em nós um desejo de ser ou de viver que 
nenhum alimento do mundo pode saciar. O que é desejado em nós não são tanto os objetos 
de que parecia termos necessidade, mas aquilo que subjaz ao fundo de que vivemos, o dom 
da vida. [...] É um dom que, sob um fundo de vazio, apela ao dom da presença» (J. Augusto 
Mourão). 
A crescente e constante necessidade de coisas está intimamente unida a uma insatisfação 
pessoal, a uma dificuldade originada por não estar em paz consigo próprio, por não estar em 
contacto consigo, com o seu coração. A sociedade de consumo vive da nossa 
superficialidade. Apresenta-se mesmo, ainda que muitas vezes de forma subtil, como um 
sistema de compensação. Horroriza-nos a tristeza, a angústia, a experiência do vazio, a 
solidão e, mais que tudo, a morte. Não há vida autêntica que não se confronte com estas 
realidades comuns a todos os seres humanos. E podem ensinar-nos tanto! São expressão da 
fragilidade que nos constitui e lembram-nos a cada passo que somos seres limitados. E não 
terminamos de nos convencer de que a aceitação dos nossos limites é de humanização. 
Os limites reconduzem-nos à nossa condição de criaturas, desfazendo tantas tentações de 
autoidolatria, enfocando o nosso olhar no Criador, reconhecendo-nos como dom. São os 
nossos limites que permitem descentrar-nos de nós mesmos, que libertam e, diria mais, 
atiçam o nosso desejo de encontro com Deus e de encontro com o outro. «Na união com 
Deus, o desejo completaria a sua expectativa de fusão amorosa, de totalidade e de falta de 
limitação. É na experiência mística que o desejo manifesta de modo eminente a sua última 
pretensão de totalidade e de eliminação de qualquer distância com o objeto amado» (C. 
Domínguez Morano). 
No entanto, e é importante sublinhá-lo, não podemos transpor para Deus e sob a cúpula do 
desejo de Deus uma não-aceitação dos nossos próprios limites. Sem a aceitação da nossa 
fragilidade, corremos o risco de albergar em nós uma zona obscura que, por compensação, 
pode aparecer revestida de desejo de Deus. Também aqui estaríamos perante uma perversão 
do desejo. O mundo do desejo é complexo e requer uma grande lucidez. Só a nossa terra, a 
terra da nossa mais concreta e autêntica realidade, pode ser o nosso Céu. 
 
Nenhum desejo é irrelevante 
A multiplicidade, a dispersão e também as contradições dos nossos desejos fazem apelo a 
um processo de reconciliação. E quando se diz reconciliação, de nenhum modo se pretende 
dizer - nem faria sentido - marginalização de algum sentimento que nos habite. É importante 
afirmá-lo, porque existe uma tentação comum de separar bons e maus desejos. Aliás, não o 
fazemos só com os nossos desejos. Gastamos uma boa parte da nossa energia a traçar 
fronteiras. Somos herdeiros de uma visão dualista do mundo e de nós próprios, geradora de 



tanto sofrimento. Quantos de nós não carregámos, ou ainda carregamos, com o peso de um 
sentimento ou de um desejo que consideramos como mau? 
O moralismo é uma das piores ameaças a uma sã espiritualidade. Não deixa espaço à 
indagação, fecha todas as possibilidades de descoberta, destrói a autonomia e a consequente 
liberdade do sujeito, pois apresenta-se a priori como uma sentença definitiva, interiorizada 
acriticamente como reflexo de um determinado contexto cultural. Deveríamos ser mais 
perscrutadores atentos da vida do que catalogadores. 
Somos movimento, somos fluir, somos alternância. Somos gente em acontecimento. Temos 
ainda para aprender uma suavidade no olhar sobre nós próprios e sobre os outros. Não terá 
sido esse o olhar de Jesus ante a mulher adúltera (Jo 8,3-11)? Ele baixa os olhos, inclina-se 
para o chão, sabe que somos pó da terra. Recusa-se a julgar e a condenar. «Quem estiver sem 
pecado que lhe atire a primeira pedral» - diz, criando assim um espaço de autointerrogação, 
convidando a um peregrinar da lei para o coração, possibilitando que cada um se confronte 
com a sua própria contradição. Ninguém sai condenado; todos partem, incluindo a mulher, 
num processo de reconstrução, que só o amor tornou possível. 
O nosso itinerário existencial nada tem de linear. Bem que gostamos de nos imaginar numa 
linha contínua e ascendente, mas a própria vida encarrega-se de nos mostrar, até à saciedade, 
que não é assim. Poderíamos saber o que é a luz sem experimentar a escuridão? E o dia não 
é seguido pela noite e a noite pelo dia? Como também sabemos que não existe prazer sem 
dor, e que a capacidade para sentir prazer é proporcional à capacidade para sentir dor. Não 
será um erro de perspetiva fixar-nos na luz, no dia, no prazer? E a escuridão, a noite, a dor, 
não são igualmente mestres na vida? São Paulo, numa referência autobiográfica, não diz que, 
onde abundou o pecado, superabundou a graça? Será possível traçar uma fronteira 
rigorosamente delimitada entre bem e mal? 
Precisamos de abandonar olhares parcelares e crescer numa visão mais unificada. É 
precisamente a partir dessa visão que é possível a reconciliação dos nossos desejos. Trata-se 
de um caminho de autenticidade onde é fundamental não mascarar, não reprimir e não 
culpabilizar. Nenhum desejo é irrelevante. Por detrás de um desejo que nos pode parecer 
obscuro esconde-se, tantas vezes, uma força vital ainda desconhecida. Importa seguir-lhe o 
rasto. Todos transportam uma mensagem que pede discernimento. As nossas múltiplas 
carências apontam no sentido da carência mais profunda. Este é o fio condutor que estamos 
chamados a seguir. Impõe-se aqui um trabalho interior comparável a uma viagem. Cada 
ramificação do desejo conduzir-nos-á ao nosso desejo mais profundo. Trata-se de passar da 
multiplicidade para a unidade. Do plural para o singular. Do superficial para o profundo. 
Qual é a minha carência mais profunda, a ausência maior que me habita, essa ferida que 
permanece aberta como se fosse insanável? Ou, de outro modo: qual é o meu desejo vital, 
essencial, absolutamente decisivo? De que estou à procura? Reconciliar os nossos desejos é, 
pois, unificá-los em torno de um centro. Não um centro que eu construo, mas um centro 
que me é dado - essa marca indelével do divino inscrita na nossa carne. E essa marca é uma 
ferida. Teresa de Ávila di-lo de uma forma muito intensa, sob a forma de pergunta: «Poderão 
existir remédios humanos para os que estão doentes do fogo divino? Quem sabe até onde 
chega a profundidade dessa ferida?» É essa ferida que oferece a cada um de nós a 
possibilidade de sair da sua cidadela e de se religar com a Fonte. Neste movimento está 
desenhado o nosso desejo essencial. 
 
«O meu coração murmura por ti,  
os meus olhos te procuram;  
é a tua face que eu procuro, Senhor» (SI 27[26],8). 
 
[Carlos Maria Antunes. In Só o pobre se faz pão] 
  



sétimo dia 
O COMPROMISSO 
 
 
de manhã 
começo 
Invoco e deixo-me habitar pelo Espírito de Deus. 
 
escuto 
De agora em diante, não conhecemos ninguém à maneira humana. Ainda que tenhamos 
conhecido a Cristo desse modo, agora já não o conhecemos assim. Por isso, se alguém está 
em Cristo, é uma nova criação. O que era antigo passou; eis que surgiram coisas novas. 
Tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o 
ministério da reconciliação. Pois foi Deus quem reconciliou o mundo consigo, em Cristo, 
não imputando aos homens os seus pecados, e pondo em nós a palavra da reconciliação. 
[2Cor 5,16-19] 
 
questiono 
Diante de Deus, no silêncio do meu interior, questiono como me compromete o dom de 
Deus na minha vida. 
Sem o dom da fé, seria a minha vida diferente? 
 
 
ao longo do dia 
discirno 
De que forma me comprometo com a Aliança com Deus no concreto da minha vida? 
O que eu sinto, digo e faço é expressão do meu compromisso batismal? 
 
deixo ecoar  
Sou nova criatura em Cristo. 
 
 
no final do dia 
verifico 
Fui fiel ao desafio que me propus para hoje? 
Reconheço as minhas falhas. 
Agradeço a presença de Deus que me dinamiza a ser autêntico.  
 
rezo 
Que teus olhos, Menino, ensinem largueza  
e altura aos meus olhos 
 
Que teus olhos curem os meus 
da fadiga e dos seus filtros 
 
Que teus olhos desimpeçam a visão  
fragmentária, parcial e indecisa 
 
Que teus olhos devolvam aos meus olhos  



o vento azul da viagem e a sua alegria  
Devolvam o real como anel aberto  
em vez dos círculos obsidiantes e fechados  
Devolvam o aberto como imagem  
e programa 
 
Que teus olhos, Menino, ensinem aos meus 
o seu natal 
[José Tolentino Mendonça, Para dizer junto à manjedoura] 
 
aprofundo  
Quantas vezes te perguntaste pelo caminho que conduz à felicidade?  
Quantas vezes sonhaste a transparência de uma resposta para as questões mil que te assaltam, 
a solução matemática para os desafios com que te confrontas, o remate lógico para as dúvidas 
que te inquietam o íntimo?  
Quantas vezes mediste a distância entre aquilo que hoje és e o que te propões ser, e te 
angustiaste por te faltar o Norte ou te inquietaste por desconheceres a fórmula do sucesso e 
da alegria, o atalho para o êxito e a glória? 
Há o sonho de um mundo ao contrário, em que a felicidade não é meta a atingir no final de 
um caminho de passos calculados; em que a vida não é solução matemática, nem as suas 
dúvidas a conclusão de uma soma lógica de premissas; em que a distância entre o que és e 
aquilo para o que és sonhado não é motivo de inquietação e angústia, mas caminho que se 
percorre com a alegria da bênção. 
É o sonho de um mundo que já está aí, no meio de nós, mesmo se ainda em construção, 
desafiando-nos a comprometermos a própria vida. 
Este mundo ao contrário é o mundo dos que não prendem o seu coração com nada de 
penúltimo, dos que não permitem que a sua fome de infinito se sacie com coisas pequenas, 
e planos curtos, e sonhos acanhados. É o mundo daqueles que não se deixam transformar 
por nada daquilo que não alimenta o íntimo. Esses que escolhem a pobreza do 
desprendimento interior para se entregarem a horizontes mais amplos. 
O mundo ao contrário é o mundo daqueles que colocam a sua força no vulnerável, que 
confiam que o amor transforma a fragilidade em fortaleza. É o mundo dos que sofrem 
visceralmente com a injustiça e visceralmente se comprometem com a justiça e com o 
cuidado. Esses que sabem, de uma sabedoria que não vem nos livros, que serão tanto mais 
autênticos quanto reconhecerem a presença dos demais. 
O mundo ao contrário é o mundo daqueles que têm o coração puro; dos que não chamam 
absoluto ao relativo, dos que não tomam como perene o que é passageiro, dos que desejam 
muito mais do que tudo aquilo que é fugaz e efémero e contingente, porque o seu coração 
apenas se preenche com um outro tesouro que tem os tons do infinito. 
O mundo ao contrário é o mundo da lógica difícil daqueles que ganham a vida na medida 
em que a jogam por inteiro como dom oferecido aos demais. Até ao extremo.  
E é este o sonho primeiro, o sonho de um mundo antes que o mundo existisse, o sonho que 
dá vida ao mundo. Este é o mundo sonhado pelo meu Pai que está nos Céus. 
E se este fosse o teu sonho? 
E se este mundo assim do avesso fosse, mesmo que não o possas senão intuir no esconderijo 
do teu coração, o sonho que te habita desde sempre e que te impõe questões, que te inquieta 
e te desinquieta? 
E se descobrisses, no sagrado do teu interior, não sem algum desconcerto, que a felicidade é 
caminho e não meta, que se percorre na descoberta de que sou amado por aquele que me 
sonhou e de que é na medida em que me comprometo com o seu sonho que serei plenificado 
na alegria? 



O sonho deste mundo não é ilusão, é construção. É compromisso de cada momento. O 
compromisso de sonhar, sem limites, sem prisões ao que é fútil e banal, sem entregar o 
coração àquilo que se corrompe e desfaz, àquilo que corrompe e nos desfaz.  
Porque haveríamos de nos limitar a sonhar nas fronteiras acanhadas do sucesso, quando a 
sede imensa que nos habita é a sede de infinito? Porque nos delimitaríamos com a 
mesquinhez de planos tacanhos, quando estamos famintos do afeto incondicional e sem fim? 
Porque faríamos das fronteiras da nossa cidade o absoluto da nossa realidade, quando somos 
habitados pela coragem de Deus que nos compromete com a construção de um mundo em 
que somos chamados ao dom até ao extremo? 
Não receies jogar a vida na construção deste mundo do avesso. Felizes são os que 
comprometem o seu coração com este sonho, porque compreendem, por entre as gotas da 
vida que passa, a presença do Deus da alegria plena. 
Coragem. 
[Pedro Valinho Gomes, Perguntas no Monte] 
 
 
 


