
MUDANÇA RADICAL 
 

 

Dei comigo, uma vez mais, a 

pensar nestas coisas da fé. Fé que 

penso ter, por dom gratuito, e que 

ao mesmo tempo sinto distante. 

Tão perto e tão longe num mesmo  

movimento e num mesmo tempo.  

Habituado que estou a perceber a 

fé e a exprimi-la na liturgia e na 

moral, vejo-me agora surpreso por entender outros angulos de juizo. Desde 

pequeno aprendi e fui educado a viver e a expressar a fé na celebração 

(liturgia) e nas ditas “obras de misericordia”. Aprendi e resumi a fé às orações 

e celebrações e aos gestos de caridade e de bom comportamento. E assim 

ficava tudo feito. Aprendi a examinar a consciência e a confessar o meu 

pecado a partir das falhas nestes campos. Sintetizei os meus pecados nas 

celebrações nao feitas ou mal feitas e nas atitudes omissas ou mal executadas. 

Assim compreendi e vivi também os momentos fortes do ano litúrgico. Pascoa 

e Natal foram sempre momentos oportunos para celebrações mais solenes e 

para gestos mais ousados. 

Agora que repenso a fé e leio as leituras deste domingo do advento, deparo-

me com outro desafio. Antes de celebrar e até traduzir em obras a fé é 

entendida como forma de ser, forma de sentir e forma de vivenciar. Aliás 

aquelas cdelebrações e aquelas ações so se compreendem se antes houver um 

alicerce que as fundamenta e as alicerça.  

Neste dia o sentimento que as leituras referiam era a alegria. E compreendi 

como na verdade a alegria a postura alegre fazem e valem tanto como aquelas 

celebrações e ações. Chegam a valer mais, quando estas são feitas sem 

aentimento.  

Este natal, não estou preocupado em celebrar (pode ser que a pandemia até o 

impeça); também não estou preocupado em dar um prato de sopa ( sei de 

tanta comida que é dad e depois desperdiçada). Este Naal quero sentir; quero 

vivenciar, quero ser tocado por dentro. E vou apostar na alegria. Este Natl 

vou passar id aa sorrir e a ser alegre. Espero que esta seja uma forma válida 

de fazer Natal e viver a fé. 
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