
II

D
O

B
RA

R

O DESATINO DA FÉ CRISTÃ  PÁG.1.|  QUARESMA 2019QUARESMA 2019 | PÁG.4. | O DESATINO DA FÉ CRISTÃ

Quarta semana

O DESAT INO DA FÉ  CR ISTÃ

IV

mal situados poderia ter o nome de 
O Peregrino e ter cada um dos nos-
sos nomes escrito nele, a sangue, 
como aquele que busca a Deus com 
a vida. O indigente, o marginal, o 
sem lugar em busca do Lugar.  

 Um Filme

Gran Torino é um filme de 2008 
realizado por Clint Eastwood que 
canta a história de um veterano de 
guerra, que vive cerrado sobre si 
mesmo, pelas más relações familia-
res, pelo luto, pelos lutas interiores, 
pelo sarcasmo, pela fragilidade da 
autosuficiencia e por um cancro in-
curável. Estes mundo vai-se desgas-
tando aos poucos,  pelo confronto 
com o  afecto gerado pela familia 
vizinha e isso transformará tudo.
Há uma chave importante no cres-

cimiento espiritual e de fé. É  a 
tensão gerada entre o afecto que 
vamos sentindo, mais e mais in-
controlável, a própria arrogancia da 
autosuficiencia. Mas vamos sendo 
desmontados, lentamente. Que-
bram-se muros e fecham-se bre-
chas.  A fé vai-nos desatinando. No 
final, as consequências serão defini-
tivas.

Trailer: https://www.youtube.com/
watch?v=RMhbr2XQblk
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Já sabemos que a fé cristã «está 
em crise». E a Igreja, e os padres, e 
as catequeses e tudo o mais. A pró-
pria palavra vai-se tornando obsole-
ta a lado das seguranças da certeza 
e dos orgulhos pessoais, como se a 
fé fosse aquele colega demasiado 
estranho para ser convidado para as 
festas.
Se parássemos um minuto, talvez 

fizessem sentido as palavras de An-
tónio Alçada Batista no seu Riso de 
Deus: 
À medida que ia sentindo o tempo 

a desenhar as minhas rugas e eu me 
ia interrogando sobre os conheci-
mentos do mundo, melhor começa-
va então a entender que as coisas 
que valíam a pena vinham todas de-
vagarinho. 

Porque a fé que se vive é algo que 
transforma lentamente, como um 
relógio, lento e compassado, mas 
sincero. Exige aquela paciencia in-
terior que já ninguém está disposto 
a conceder. Além disso, como é pa-
radoxal, é escandalosa e portanto, 
buscar-la e manter-la é cansativo. 
Como diagnostica Ratzinger na sua 
Introdução ao Cristianismo, o ho-
mem é o ser que vê; o espaço da 
sua existencia parece limitado pelo 
espaço daquilo que ele pode ver 
e tocar. Mas nesse espaço reduzi-
do ao que é visível e tocável, que 
determina o lugar existencial do 
homem, Deus não está nem estará 
jamais. 
Então o que nos resta?

Creo que para começar, importa 
reconhecer que o Deus de Jesus 
Cristo é um Deus de imperfeitos. 
Como eu e tu, e todos.
John P. Meier, conhecido estudio-

so do Novo Testamento, escreveu 
uma obra monumental que um titu-
lo sugestivo: Um judeu marginal, ao 
identificar Jesus como alguém que 
preferentemente anunciava o Reino 
de Deus aos marginalizados: peca-
dores, publicanos, pobres, indigen-
tes, doentes, mulheres…aos imper-
feitos. Mais, sugere esta expressão 
que Jesus não só se dirigia aos mar-
ginalizados, mas que era ele próprio 

um marginal com os marginais. 
Esta ideia folheia-se permanen-

temente nas páginas do Novo tes-
tamento. Um dos exemplos mais 
comuns encontra-se no evangelho 
segundo São Mateus:
 
Encontrando-se Jesus à mesa em 

sua casa, numerosos cobradores 
de impostos e outros pecadores 
vieram e sentaram-se com Ele e 
seus discípulos. Os fariseus, vendo 
isto, diziam aos discípulos: «Porque 
é que o vosso Mestre come com 
os cobradores de impostos e os 
pecadores?» Jesus ouviu-os e res-

pondeu-lhes: «Não são os que têm 
saúde que precisam de médico, mas 
sim os doentes. Ide aprender o que 
significa: Prefiro a misericórdia ao 
sacrifício. Porque Eu não vim chamar 
os justos, mas os pecadores.»  

Mt 9,10-13

Naturalmente nós estamos deste 
lado, do lados dos marginais, dos ra-
ros, alucinados e cada vez mais, por-
que somos cristãos. Permanentemen-
te com sede, em busca e incompletos. 
Somos essencialmente assim porque 
seguimos em busca de Deus. Segui-
mos de alma amputada enquanto não 
encontramos a Deus. 
A isto veio Jesus. A nós. O Filho do 

Homem (que) veio procurar e salvar o 
que (quem) estava perdido. (Lc 19,10) 
E é isto que somos chamados a 

meditar em cada quaresma. A nos-
sa imperfeição, a nossa insuficien-
cia, no fundo a nossa realidade. 
Rezar outra coisa que não seja a 
nossa realidade é como rezar uma 
miragem. Escreveu Thomas Merton 
no seu Diario: Nunca cumprirei a 
minha obrigação de superar-me a 
mim mesmo se antes não me aceito 
a mim mesmo. E se me aceito ple-
namente a mim mesmo da forma 
correta, então, de certa forma já me 
superei. 
A nossa própria fé cristã desati-

na-nos, porque nos tira do tino, do 
normal, do socialmente correto. É 
uma fé estranha e sedutora.

Um Poema 

Homens que são 
como lugares mal situados
Homens que são 
como casas saqueadas
Que são como sitios fora 
dos mapas
Como pedras fora do chão
Como crianças órfãs
Homens agitados sem bússola 
onde repousem

Homens que são
como fronteiras invadidas
Que são como caminhos barricados
Homens que querem passar 
pelos atalhos sufocados
Homens sulfatados por todos 
os destinos
Desempregados das suas vidas

Homens que são 
como a negação das estratégias
Que são como os esconderijos 
dos contrabandistas
Homens encarcerados abrindo-se 
com facas

Homens que são 
como danos irreparáveis
Homens que são sobreviventes 
vivos
Homens que são sitios desviados
Do lugar

Este poema conhecido da colectâ-
nea Homens que são como lugares 
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