
Toda esta questão se coloca na ar-
ticulação de todas as dimensões da 
vida do Homem com a fragmenta-
ção do mundo actual. Gostaria que 
o caleidoscópio descrito neste poe-
ma fosse complementado com uns 
versos do Guardador de Rebanho 
de Alberto Caeiro, a propósito da 

descida do menino Jesus à Terra, por-
que apesar de tudo, há esperança:
Depois eu conto-lhe histórias das 

coisas só dos homens
E ele sorri, porque tudo é incrível.

Algo que meditar nesta quaresma.

 Um Filme 

Koyaanisqatsi, A.K.A. Koyaanisqat-
si: Life Out of Balance, é um filme de 
1982, realizado por Godfrey Reggio 
com banda sonora de Philip Glass. 
De alto pendor contemplativo é 

uma experiencia estética que mistu-
ra imagem e som  de modo quase 
extático, dando corpo ao conceito 
que dá nome ao filme - Koyaanis-
qatsi. Na língua hopi, este termo 
significa vida em turbilhão, vida fora 
de equilíbrio.  
Filme que convida a permanecer e 

a vencer a tentação de se levantar e 
sair, confrontar a própria vertigem e 
integrar a beleza violenta do mun-
do em que vivemos. Mas sobretudo 
reconhecer que é espelho do nosso 
mundo interior, no qual devemos vi-
ver a nossa quaresma.
A melhor descrição deste filme tal-

vez ganhe expressão nas palavras 

de Thomas Merton:
A pressa e a pressão da vida mo-

derna são uma expressão, talvez 
mais comum, da sua violência intrín-
seca. Permitir que sejamos levados 
por uma multidão de preocupações 
contraditórias, render-nos a de-
masiadas exigências, comprome-
ter-nos com demasiados projetos, 
querer ajudar a todos em tudo, é 
sucumbir à violência. Mais, é coo-
peração com a violência. 
   
Trailer:
https://www.youtube.com/watch?-

v=1jM2WA2WbDc
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Viver uma vida equilibrada, or-
denada afectivamente, como diria 
Santo Inácio de Loiola, implica an-
tes de mais reconhecer a realidade 
em que vivemos. Frenética, impes-
soal e transbordante.
Esta realidade, antes de mais, é 

uma realidade que deve ser ama-
da, como amados devem ser os se-
res humanos que participam na sua 
construcção. 

 

A Biblia dá testemunho do apre-
ço de Deus pelas coisas justamente 
equilibradas, sublinhando que a ba-
lança falsa é abominável aos olhos 
do Senhor, mas o peso justo é-lhe 
agradável (Prov 11,1), porque assim, 
mesmo Deus constituiu a criação: 

Quem mediu as águas 
do mar com a sua mão,
e quem mediu o céu a palmo, 
ou o pó da terra com 
o alqueire?
Quem pesou as montanhas 
na báscula 
e as colinas na balança? 

(Is 40,12)

Tudo ordenado, como sinal da pu-
reza de tudo o foi criado. Esta é a lei 
do Senhor, perfeitamente equilibra-
da e pesada que delimita o caminho 
que o Cristão deve seguir, e que a 
cada ano a quaresma recorda. As-

Não acumuleis tesouros na terra, 
onde a traça e a ferrugem os cor-
roem e os ladrões arrombam os 
muros, a fim de os roubar. Acumulai 
tesouros no Céu, onde a traça e a 
ferrugem não corroem e onde os 
ladrões não arrombam nem furtam. 
Pois, onde estiver o teu tesouro, aí 
estará também o teu coração. (Mt, 
6, 19-21)

É um convite de Jesus a uma vida 
equilibrada, sensata, que converge 
para o centro e para cima. O desejo 
de posse de coisas mundanas tende 

No entanto, essa realidade não 
deve controlar a mente e o coração 
do Cristão, nem este ser escravo 
da primeira. A liquidez e a agitação 
não devem ser a lei no coração do 
Homem, nem a pesadumbre a in-
quietude colorir as suas ações, mas 
sim o equilibrio de um coração or-
denado ao Senhor, porque só em 
Deus repousa a alma de uma vida 
equilibrada. Só neste horizonte se 
pode definir uma vida bem vivida. 

sim, escreve o Salmo 1:
 
Feliz o homem que não segue o
conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho 
dos pecadores,
nem toma parte na 
reunião dos libertinos;
antes põe o seu enlevo 
na lei do Senhor
e nela medita dia e noite. 

(Salmo 1, 1-2)

A recordação da lei do Senhor, que 
é a mesma lei da Criação, formada 
segundo uma ponderação divina. 
Esta é a lei que nos permite uma 
vida em liberdade, harmonia, sen-
satez, com a criação tal como Deus 
a quis. Mas sobretudo é um traba-
lho de equilibrio interior, que é si-
multaneamente de libertação e de 
reconhecimento da centralidade do 
Amor de Deus.  

 Vale a pena meditar sobre as palavras de Jesus 

a afastar o coração dos cristãos de 
Jesus. 

• Cabe a questão: qual é realmen-
te o objeto da minha devoção? 

• É possivel combinar a devoção 
às coisas terrenas com a lealda-
de a Cristo?  

• Não será antes que o equilibro 
da vida está em que o péndulo 
dos nossos reais desejos oscile 
para o centro que é Cristo e só 
Cristo? 

 Um Poema 

Que raizes se prendem, 
que ramos crescem 
Neste entulho pedregoso? 
Filho do homem,
Não consegues dizer, 
nem adivinhar, 
pois conheces apenas
Um montão de imagens 
quebradas, onde bate o sol,
E a árvore morta não dá qualquer 
abrigo, nem o grilo alivio,
Nem a pedra seca 
qualquer ruido de água. 
Apenas há sombra debaixo de esta 
rocha vermelha

(Anda, vem para a sombra 
de esta rocha vermelha),
E vou mostrar-te uma coisa ao 
mesmo tempo diferente 
Da tua sombra quando ao 
amanhecer te segue
E da tua sombra quando ao 
entardecer te enfrenta;
Vou mostrar-te o medo num 
punhado de poeira1.

1  T.S. Eliot – A terra devastada. Lisboa: Relógio 
d’Água, 1999, vv. 19-30
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