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«HÁ ESPERANÇA? O FASCÍNIO DA DESCOBERTA»

27. «O sobressalto»
«O sinal do cumprimento da promessa é o sobressalto, o choque provocado pelo acontecimento. Foi o que aconteceu a Isabel: assim que “ouviu a saudação de Maria, o menino
saltou-lhe de alegria no seio” (Lc 1,41). É o mesmo sobressalto de João e André que,
depois de embaterem em Jesus e de terem passado com Ele toda a tarde, dizem a toda
a gente: “Encontrámos o Messias!”. […] O sobressalto é o sinal do reacontecer deste
acontecimento.
Portanto, eu posso reconhecer o divino presente em determinadas presenças, como Isabel
reconheceu Jesus no seio de Maria, pela correspondência ao coração, à minha humanidade, que experimento no encontro com elas e que se manifesta no “sobressalto”. E a verificação desse encontro está na sua capacidade de me introduzir à totalidade do real, de
me fazer enfrentar cada situação, de desafiar qualquer circunstância. Cristo “trouxe todas
as novidades, trazendo-se a si mesmo” – diz Santo Irineu –, trouxe a novidade de todas
as coisas. Que experiência devem ter feito aqueles primeiros cristãos para acabarem por
descrever Cristo deste modo!».
(J. Carrón, Há esperança? O fascínio da descoberta, Tenacitas, Coimbra, pp. 86-87)
Sugerimos-te a leitura do testemunho da Agnese: Rimini. «O sinal indelével», clonline.org
Com vista ao encontro com o Papa, sugerimos que leiam este breve contributo:
«A razão pela qual escolhi aderir ao convite para Roma do Papa nasce do lugar de onde
este convite partiu, a comunidade feita de pessoas em quem confio e que até agora nunca
me desiludiram ou traíram.
Como eu me sinto bem neste lugar, deve haver lá uma verdade.
Desejo ir ao fundo deste fascínio, deste interesse por um lugar que me é tão querido.
Don Giussani, no texto O sentido de Deus e o homem moderno, apresenta-nos a figura do
Papa como o “garante” na terra do facto Cristão.
Ora, se a experiência que eu encontrei é verdadeira, quero ir ao fundo dela, e vejo o
convite do Papa como uma ocasião para isso. Intuo que o significado da experiência que
estou a fazer nos Liceus tem um alcance ainda maior do que o bocadinho que eu vivo. O
Papa dirigiu este convite a muitos jovens, vamos encontrar jovens de toda a Itália com a
nossa pergunta e que vivem a mesma realidade que nos aproxima.
Uma experiência como esta ajuda-me a abrir o horizonte, relembrando-me o alcance
universal que possui».
Carta assinada
Quais são os factos, quais são os exemplos que podes partilhar com todos os nossos
amigos sobre o cumprimento da promessa?
Relembramos que é possível enviar perguntas e testemunhos para o site
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/
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