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«HÁ ESPERANÇA? O FASCÍNIO DA DESCOBERTA»

25. «Como reconhecer, entre
tantos rostos humanos
parecidos, o rosto?»
«Quando a presença de Jesus começou a impor-se e sua fama passou a difundir-se, pelas
coisas que dizia e fazia, também passaram a circular as várias interpretações da sua figura,
com a colaboração daqueles que se sentiam ameaçados em seu poder, em sua “autoridade”,
isto é, os escribas, os fariseus, os intelectuais e os chefes do povo. Como puderam entender,
aqueles primeiros que foram atrás d’Ele, que valia a pena seguir aquele homem, ficar ligado
a Ele, apostar a vida inteira n’Ele?
Como reconhecer, entre tantos rostos humanos parecidos, o rosto? […] O único critério adequado para reconhecer as presenças que carregam um significado adequado para a vida é
aquele com o qual a natureza nos projeta na comparação universal com tudo o que encontramos: o coração, um conjunto de evidências e exigências – de verdade, beleza, justiça, felicidade – que vêm à tona quando estamos comprometidos no que provamos. […]
São critérios objetivos e infalíveis que atuam em nós, inclusive apesar de nós mesmos, e não
nos dão descanso. […]
Não podemos obliterar os critérios constitutivos do coração, a exigência de significado, de
justiça, de felicidade, de amor. Até certa medida, podem ser calados ou censurados, mas não
extirpados. São intrínsecos à experiência. […] “Se não fosse verdade que os princípios com os
quais se deve julgar a própria experiência estão dentro dela mesma, o homem seria alienado,
pois teria de depender de uma coisa que não está nele para tecer
um julgamento sobre si mesmo”. Tais exigências não nascem no que alguém prova, «mas
nascem nele, diante do que prova, nascem nele, empenhado com o que prova”, (Giussani) e
julgam o que ele prova».
(J. Carrón, Há esperança? O fascínio da descoberta,
São Paulo: Cia. Ilimitada, 2021, pp. 79-81)
Sugerimos a leitura do testemunho de Martino: «Aqui a gente até se esquece do celular»,
clonline.org
Em que você está disposto a apostar a sua vida inteira?
Lembramos que é possível enviar perguntas e testemunhos no site
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/
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