
ESPERANÇA E CUIDADO COM O PRESENTE 

  

Fui convidado a oferecer-vos uma «leitura» da Estreia 2021 do Reitor-Mor: «Movidos pela 

esperança: « Eis que faço novas todas as coisas » (Ap 21,5)». Adianto que não intenciono 

repetí-la muito menos "comentar o comentário". Além disso, tenho certeza que você já leu e 

provavelmente também se aprofundou. Vou apenas aproveitar o que diz - e a mensagem do 

Papa Francisco aos participantes do XXVIII Capítulo Geral, que parece ser o seu "texto 

básico" - para dar alguma ênfase.
1
 

  

1. Aceitar, viver, passar por estes tempos difíceis 

Sem fazer uma análise técnica demais ou um estudo exaustivo, podemos reconhecer com o 

Reitor-Mor que os tempos atuais são difíceis ou, segundo o advérbio aumentativo, muito 

difíceis. 

O Papa exprime-se de maneira semelhante na sua Mensagem aos Salesianos, na qual os 

convida a aceitar estarem imersos num tempo da história em mudança, incerto, incoerente, 

rápido, imprevisível e desestabilizador. “Ninguém pode dizer com certeza e precisão (se é 

que alguma vez foi possível) o que acontecerá num futuro próximo a nível social, econômico, 

educacional e cultural”
2
. Se nos lembrarmos, essas palavras foram ditas no início do evento 

COVID-19, então podemos imaginar como a doença, com todas as suas perturbações, 

fortaleceu o diagnóstico de Francisco. Na verdade, a epidemia ou, com propriedades 

etimológicas, a pandemia, não foi a primeira nem a mais mortal da história humana. Ainda 

assim, nos recordou descaradamente a nossa própria mortalidade - um memento mori
3
 

("lembre-se da morte") - e, acima de tudo, abalou furiosamente os nossos insustentáveis estilos 

de vida.
4
 

Sem desvalorizá-la, porém, devemos reconhecer que, com sua excepcionalidade, surgiu em 

um contexto que, antes e certamente depois dela, era e continuará a ser complicado. 

Estes tempos cansativos, que segundo a conhecida descrição de Zygmunt Bauman o Papa 

qualifica também como fluidos
5
, Tomáš Halík os descreve como "complexos e polivalentes".
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E nestes tempos - continua este autor - sobretudo quem acompanha e cuida das pessoas, se 

não quiser ser ingénuo ou cínico, deve ser uma pessoa de esperança. 
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Quem é o cínico? O pessimista, aquele que está convencido de que não vale a pena apostar 

nos homens porque "eles não mudam" (Sl 55,20) e, portanto, não acredita neles nem nos seus 

motivos, duvida da sinceridade e da bondade dos outros, e exibe indiferença para com outras 

pessoas. Ele tenta se proteger, não tem vergonha e vive com arrogância. 

Quem é ingênuo? O otimista típico do modernismo. Halík afirma: 

 

Pelo que entendi, otimismo é a crença de que "está tudo bem"; é uma tendência 

ingênua de acreditar que algo vai tornar as coisas cada vez melhores e que se, neste 

momento, não estivermos vivendo "no melhor dos mundos possíveis", em breve 

alcançaremos esse mundo ótimo. Esse algo capaz de redimir e em que se apoia o 

otimismo pode ser o progresso científico e tecnológico, a força do intelecto humano, a 

revolução, a engenharia social, os diversos esquemas imaginados pelos "engenheiros 

da alma humana", ou as experiências pedagógicas e sociais de reforma social. Esta é a 

versão secular do otimismo. Mas há também uma versão religiosa, que consiste em 

contar com um encenador consagrado que nos livra de nossos problemas como um 

deus ex machina.
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Para nós, salesianos, fugir do pessimismo é quase natural. O otimismo ingênuo de que fala é, 

no entanto, não apenas uma tentação muito mais próxima de nós, mas também um borrão em 

uma era definida como pós-otimista. A sociedade ocidental hoje passou da quimera do 

progresso indefinido e da "terra sem mal" para a previsão de um mundo irreversivelmente em 

perigo de extinção; 

de uma confiança desmedida a uma desconfiança igualmente extrema em relação ao 

futuro. [...] Poluição de todos os tipos, desigualdades sociais, desastres econômicos, o 

surgimento de novas doenças: a longa ladainha de ameaças precipitou o futuro de uma 

positividade extrema para uma negatividade sombria e igualmente extrema.
8
 

De forma lúcida e profunda, o ensaísta e ex-presidente tcheco Václav Havel - de quem Halík 

foi conselheiro e colaborador próximo - escreveu à esposa da prisão: 

Querida Olga, o mais importante de tudo para você é não perder a fé e a esperança. 

Quando falo de fé e esperança, não tenho em mente o otimismo no sentido 

convencional do termo, que costuma expressar a crença de que "tudo vai ficar bem". 

Não compartilho de tal princípio, considero-o - se expresso de forma tão genérica - 

uma ilusão perigosa. Não sei como "tudo" vai correr e, portanto, devo também aceitar 

a possibilidade de que tudo, ou pelo menos a maioria das coisas, vai dar errado. [...] 

Uma fé autêntica é algo incomparavelmente mais profundo e misterioso do que 

qualquer emoção otimista (ou pessimista), e não depende de como a realidade se 

pareça em um determinado momento. E é também por isso que só o homem de fé, no 

sentido mais profundo do termo, pode ver as coisas como elas realmente são, e não 

distorcê-las.
9
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Isso é fundamental. Sem dúvida, vivemos tempos difíceis. É inútil relativizar. Mas pior ainda 

seria deixar-se esmagar definitivamente como se nada pudesse ser superado, ou querer 

ignorar como se tudo estivesse bem.
10

 O cristão não é pessimista nem otimista, mas uma 

pessoa com esperança, isto é, que tem a convicção não de que as coisas sempre correrão bem, 

mas de que tudo tenderá misteriosamente para o bem segundo o desígnio de Deus (cf. Rm 8: 

28).) E que, neste plano, tudo faz sentido independentemente do seu sucesso. 

Há mais necessidade de esperança verdadeira quando a situação está no pior, em um 

estado de extremo perigo que o otimismo geralmente reluta em reconhecer. Seria 

melhor não ter esperança, pois sua presença sinaliza que algo desagradável já 

aconteceu. De acordo com as escrituras hebraicas, por exemplo, a esperança tem um 

subtexto sombrio, pois comporta derrotar os descrentes. Se a virtude é necessária, é 

porque existem muitos criminosos.
11

 

Nesse sentido, deve-se reconhecer que quem não acredita em Cristo não poderá dizer "vai 

acabar bem" ou "vai acabar mal" com o mesmo sentido que diz um cristão, porque o próprio 

homem não pode esperar o final que espera o cristão nem entender o bem como ele o 

entende.
12

 

Estas ideias, que podem parecer estranhas ao pensamento habitual, estão no entanto em 

sintonia com o que diz o Papa na sua Mensagem: 

Nem pessimista nem otimista, o salesiano do século xxi é um homem cheio de 

esperança, porque sabe que o seu centro está no Senhor, capaz de renovar tudo (cf. Ap 

21, 5). 

Assumir esta situação com responsabilidade - tanto a nível pessoal como comunitário 

- comporta deixar ... um olhar e uma atitude pessimista para com tudo que nos rodeia 

... aquela atitude que acaba por "boicotar" e impedir qualquer resposta ou processo 

alternativo. Ou, para evidenciar a posição oposta: um otimismo cego, capaz de 

dissolver a força e a novidade do Evangelho, impedindo-nos de aceitar concretamente 

a complexidade que as situações exigem e a profecia que o Senhor nos convida a 

levar adiante. Nem o pessimismo nem o otimismo são dons do Espírito, pois ambos 

partem de uma visão autorreferencial, capaz apenas de se medir com suas próprias 

forças, habilidades ou aptidões, impedindo-nos de olhar para o que o Senhor realiza e 

quer realizar entre nós. 

  

1.  Então o nosso olhar sobre o mundo se baseia na certeza da fé de que, apesar do que 

aconteça, Deus conduz a história, Cristo realiza com a sua graça e o Espírito Santo gera a 

criação definitiva entre as dores e o parto, e esta nos faz viver com esperança teológica. 

 

 2.  Desta certeza, a esperança se traduz, segundo Halík, como a capacidade de dar sentido 

aos acontecimentos, especialmente aqueles que "não vão bem", à luz do paradoxo pascal, 
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"para poder aceitar a realidade e seu peso, persistir nesta situação, superar a prova e, quando 

possível, também ser útil aos outros»
13

. Na verdade, a ressurreição não é o final feliz da 

morte na cruz, mas a reinterpretação da morte como causa da vida. Uma não cancela a outra. 

O Ressuscitado carrega os sinais do Crucifixo. A certeza de que tudo avança segundo a 

promessa de "um novo céu e uma nova terra" (2Pd 3,13; Ap 21,1) não nega, portanto, que 

caminhamos ainda "por um vale escuro" (Sl 22 , 4). 

  

3.   Por fim, esta esperança na vida plena, que transcende a morte, se credita na vida 

presente, transformando-a pela caridade. Buscar e viver "as coisas do alto, onde Cristo está" 

(Colossenses 3: 1) não nos isenta dos compromissos e deveres deste mundo. A esperança 

cristã está sempre entrelaçada com a caridade: caridade plena, viva, integral, na concretude de 

cada momento e contexto que nos é dado viver. 

Obviamente, essa é uma visão sobrenatural. Nesta visão virtuosa, «fé, esperança e caridade 

andam juntas»
14

 (cf. 1 Cor 13, 13). As três virtudes referem-se umas às outras e apóiam-se 

mutuamente; poderíamos dizer que representam reciprocamente uma "prova" (cf. Hb 11,1), 

um "apoio" no caminho (cf. 2Cor 1,7; Fl 1,20; 1Ts 5,8) e uma "verificação" (cf. Ef 4:15, Tg 

2:26). 

 

2.  Conhecer, manter e espalhar a grande esperança 

  

Se a fé teologal nos faz acreditar aqui embaixo Naquele que esperamos ver lá em cima "face 

a face" (1 Cor 13,12) "como ele é" (1 Jo 3, 2), a esperança teologal nos faz peregrinar com 

paciência e perseverança ao encontro com ele com a confiança de lá chegar (cf. 2Tm 2,5; Tg 

1,12; 1Pd 5,4). Então, a nossa vida (cf. Jo 10,10), a nossa alegria (cf. Jo 15,11), a nossa 

maturidade (cf. Ef 4, 13), o nosso conhecimento (cf. Col 3,10), a nossa recompensa (cf. 2 Jo 

8)… serão plenos e isso não nos será tirado (cf. Lc 10,42). O que mais continuar procurando 

(Sl 24.7)? Porque se apoia precisamente nas promessas de Cristo (cf. Hb 10,23) e não na 

nossa força, esta esperança, infundida e preservada pelo Espírito Santo, «não decepciona» 

(Rm 5,5). 

  

Sendo desconhecida a causa de todo o desespero
15

, hoje é prioritário e decisivo manter a 

preocupação por conhecer, preservar e divulgar a especificidade da esperança cristã;
16

 isto é, 

acolher com gratidão, preservar com fidelidade e viver com humildade a novidade única e 

universal que vem da morte e ressurreição de Jesus e dos horizontes que elas abrem.
17

 Sem a 
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certeza desse sólido e positivo significado último, é quase impossível ter uma esperança 

robusta. Sem a certeza de que tudo se entrelaça com significados sólidos e originais, a pessoa 

é obrigada a reduzir a esperança a algo precário, descontínuo, provisório. Num tempo 

dominado pelos bens imediatos e concentrado na migalha, os cristãos devem, portanto, 

interrogar-se sobre a força da "esperança viva" que carregam consigo (1 Pd 1,3). Mas eles 

ainda acreditam que há uma realização transcendente para a vida das pessoas e para o futuro 

do mundo?
18

 

  

3.  Fortalecer, purificar e decifrar na prática nossas muitas esperanças 

  

Em certo sentido, a esperança sobrenatural assume todas as esperanças naturais que inspiram 

as atividades dos homens. Além disso, as expande na perspectiva da eternidade, as preserva 

da corrupção, as purifica para ordená-las ao Reino dos céus e certamente as transcende.
19

 Não 

as apaga, entretanto; ele se une a elas e as estabelece. Além disso, seria impossível removê-

las. Apesar de toda a sua fragilidade e fugacidade,
20

 nas nossas decisões e ações continuamos 

a investir nestas esperanças operantes, finitas, imanentes. Não só nós individualmente, mas 

também socialmente. De fato, 

 

uma única pessoa vive em uma rede de relações que é a comunidade. As esperanças 

dos indivíduos são derramadas na comunidade e as esperanças que sustentam uma 

comunidade influenciam os indivíduos. Existe uma osmose de esperança entre os 

indivíduos e a sociedade. É por isso que falamos também de esperança social, ou seja, 

a paixão com que uma comunidade "olha para a frente" de si mesma, estabelece metas 

para si mesma, avança nos horizontes do futuro. O termômetro da esperança social é, 

portanto, o planejamento: onde prevalecem a lamentação, a nostalgia e o 

arrependimento pelo passado, o grau de esperança social é baixo; pelo contrário, é 

alto onde se difunde o espírito de iniciativa, a capacidade de sonhar e a confiança no 

futuro.
21

  

3.1.    Espírito de iniciativa 

As vozes que acusam a esperança cristã de ir para um futuro abandonando um verdadeiro 

compromisso no presente apenas revelam o seu entendimento errôneo
22

. Com efeito, a 

esperança, mais do que fugir para a frente, é a força fecunda e fermentadora do cuidado do 

presente, da entrega no serviço, do cuidado do outro, do cultivo das condições que tornam a 

vida habitável e fecunda. A procura de um futuro lar (cf. Hb 11,13-16; Fl 3,20) é tudo menos 

um simples adiamento: quem tem esperança evangélica vive, forma e transforma a vida 
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quotidiana. A nova sociedade, de fato, está de alguma forma incorporada à sociedade atual.
23

 

“A Igreja ensina que a esperança escatológica não diminui a importância dos compromissos 

terrestres, mas dá novas razões para apoiar a sua implementação”. 
24

 

Do ponto de vista prático, a esperança cristã desenvolve-se em três fases: ler e interpretar os 

sinais de esperança presentes no mundo, oferecer horizontes de sentido que se abrem à 

esperança e engajar-se em atitudes e comportamentos concretos que sustentam a esperança.
25

 

1.   Em primeiro lugar, quem tem esperança cristã vê e goza o incalculável número de 

sementes, brotos e frutos concretos de esperança que se desenvolvem nos mais diversos 

âmbitos e sujeitos, inclusive nas realidades e acontecimentos mais desfavorecidos e sofridos 

da vida cotidiana. . As esperanças dos homens de hoje, especialmente de todos os que sofrem, 

são também as esperanças dos discípulos de Cristo, proclamou o Vaticano II.
26

 Ele os vê nos 

muitos homens e mulheres que, "na vida e atividades cotidianas, muitas vezes despercebidos 

ou mesmo incompreendidos, desconhecidos dos grandes da terra, mas olhados com amor pelo 

Pai, são os trabalhadores incansáveis que trabalham na a vinha do Senhor, eles são os grandes 

e humildes arquitetos - certamente pela força da graça de Deus - do crescimento do Reino de 

Deus na história ».
27

 Ele os vê nos santos "mais simples" que avançam com paciência e 

"lutam com esperança".
28

 Sobretudo nestes tempos de pandemia, ele os vê naqueles que, em 

vez de «fugir com a esperança de se salvar», permanecem e se comprometem «com esforço e 

sacrifício» para que a situação seja menos amarga.
29

 

2.   Humanamente falando, a esperança não é um objeto que se mantém e pode ser dado. É 

antes um exercício que todos devem fazer a partir da descoberta de horizontes que o mantém 

tenso e apesar do risco de ilusões ou de iludir-se. Ainda assim, há necessidade de 

testemunhas que possam de alguma forma indicar uma direção, mostrar certezas, e deixar 

transparecer a presença dAquele que é a própria esperança (cf.1Tm 1,1) e reforça o 

sentimento de abandono da sua providência.
30

 Os que têm a esperança cristã partilham, 

portanto, aquelas razões de vida que os movem e orientam e que podem talvez abrir brechas 

noutras nas quais o Espírito semeia ainda mais firme esperança.
31

 

3.   Enfim, quem tem esperança cristã compromete-se com gestos e condutas concretas. Pelo 

que foi dito antes, a primeira forma de fortalecer a esperança é ficar por perto. O relato do 

«desesperado povo de Emaús» ensina-nos que, para partir «sem demora» (Lc 24,33), os dois 

discípulos tiveram que reconhecer sob uma nova luz (cf. Lc 24,31) o que antes parecia sem 

sentido, sem significado (cf. Lc 24,25); e que, para compreender o significado do que 
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aconteceu de uma nova maneira, eles também precisaram de um viajante que ficasse com 

eles, lhes oferecesse um novo horizonte de interpretação, convertesse suas mentes, curasse 

suas decepções e aquecesse seus corações feridos. Principalmente no desespero que vem da 

solidão - física, social, emocional, mas também espiritual - ou do sofrimento e perplexidade 

que ela provoca, o “ser-com” que pode ser vivido como consolação
32

 e, portanto, como uma 

presença que permanece, um acolhimento que cura, uma proximidade que consola, uma 

relação que reconecta os fragmentos, um afeto que se conecta.
33

 Em situações de confusão, 

desconforto, abandono ... o desejo de estar exige a opção de investir nas relações como forma 

concreta de sustentar a esperança para além das necessidades materiais. 

É impressionante que no Apocalipse a imagem que exprime a forma concreta de se 

aproximar dos que sofrem é enxugar as lágrimas dos olhos de quem chora. É com essa 

prática que a esperança concreta pode ser criada e despertada. É diante do desespero 

que devemos medir a autenticidade de nossa esperança e nossa capacidade de criar 

esperança. Sem esse campo de provas, a referência à esperança corre o risco de ser 

meramente retórica.
34

 

Mas isso não é suficiente. Implementar a esperança envolve a responsabilidade de assumir 

situações concretas e comprometer-se a torná-las mais compatíveis com o desígnio de Deus. 

"Por meio de nossas ações, surge esperança para nós e para os outros."
35

 A partir de estar 

presente e saber acolher, ensinar os ignorantes, curar os enfermos, ajudar os pobres, abrigar 

os abandonados, visitar os que estão sós ou proteger os idosos, podem ser geradores em que 

nasce a esperança. Nesse sentido, a caridade verifica a esperança que a fé gera. Os fatos, 

embora possam partir de realidades mesquinhas, são capazes de ultrapassar a ausência de 

esperança e, além disso, de provocar atenção, de gerar outras ações, de multiplicar mudanças. 

Mais e mais. Se a esperança cristã é exercida ativamente por meio da caridade e da atenção 

ao próximo, também é exercida passivamente por meio da paciência e da resistência. 

Paciência, pois se o cristão está certo de que Deus cumpre as suas promessas e que o seu 

Reino atuante já está entre nós (cf. Lc 17, 21), também sabe que deve viver o “ainda não", e 

então recusa a tentação presunçosa de encontrar segurança em bens que ninguém sabe 

quando lhe serão retirados (cf. Lc 12,20). A resistência porque vivemos em um ambiente que 

suprime a esperança, muitas vezes se interrompe e não ecoa das coisas boas. Normalmente, o 

que uma pessoa sonha e planeja é rapidamente desafiado ou questionado, quase sempre em 

constantes quedas. Pense nos jovens e naquele discurso tenso para o qual eles precisam 

acomodar-se em vez de sonhar. Pense naqueles que assumem sua própria responsabilidade 

com novidade e frescor e em todos os degraus que devem subir para alcançar seu objetivo. 

Pense naqueles que tentam inspirar entusiasmo na vida e são surpreendidos pelo "isso é 

sempre assim" ou "o que pode ser feito?" vindo de pessoas resignadas. 
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  3.2.    Capacidade de sonhar 

Sonhar não é fantasiar, divagar, delirar, assim como até os sonhos não são miragens, delírios, 

alucinações, quimeras. Partindo da realidade, o sonhador projeta o presente em direção a uma 

meta perfeita, retrata outros estilos de vida, imagina comunidades alternativas... e faz uma 

invenção de sentido que dá uma habitabilidade diferente ao presente. Quem, portanto, espera 

razoavelmente alcançar o objetivo almejado, não constrói tanto a partir do que vê no presente, 

mas age a partir de como vê o presente à luz do futuro almejado. Nesse sentido, diria o Papa, 

sonhar permite-nos manter os olhos arregalados, leva-nos a um horizonte, sugere um caminho 

que nos permite abraçá-lo, leva-nos até lá, cultiva a nossa esperança em cada ação quotidiana. 

Claro, "os sonhos devem ser feitos para crescer, eles devem ser purificados, testados e 

também compartilhados".
36

 E, então, eles devem ser concretizados. O trabalho e a 

responsabilidade de quem sonha está de fato transformando em realidade o hoje que se 

vislumbra amanhã. Por um lado, isso requer coragem diante da resistência, constância nas 

dificuldades, resiliência nas quedas; por outro lado, abertura, confiança, acreditar em pessoas 

significativas, capazes de ajudar a compreender os sonhos e a concretizá-los de forma gradual 

e serena. É precisamente a partir da capacidade não só de sonhar, mas de escolher, 

concretizar, perseverar, arriscar e envolver que se configura a diferença entre um idealista e 

um operador. 

Enfim, quem tem esperança cristã percebe onde se inspiram seus sonhos, sua qualidade e 

grandeza, sua fecundidade; ao contrário, pensa como articular os próprios sonhos com os 

"sonhos de Deus" para todos e cada um e, portanto, em se comprometer por uma humanidade 

mais fraterna.
37

 Nesta perspectiva, a esperança cristã, graças à novidade dos conteúdos da fé - 

uma concepção da pessoa, do início e do fim da vida, da natureza das relações interpessoais e 

sociais, da educação e da transmissão de valores, da caridade e preocupação para com o 

outro, das formas de cidadania e legalidade, das figuras de convivência entre religiões e 

culturas - e, concretamente, graças à experiência de Deus e do homem que ele gera e 

alimenta, possui um poder excepcional de redefinir horizontes, transformar a visão, 

qualificar as etapas. 

3.3.    Confiança no futuro 

Falar de confiança no futuro pode soar como bondade ingênua ou, pelo menos, pessoas pouco 

realistas, com a crise demográfica, econômica ou de saúde pela qual estamos passando. No 

entanto, é condição para que todos possam viver no presente, exercendo de forma fecunda as 

suas responsabilidades e revelando os dons e talentos que descobrem dentro de si.
38

 

Humanamente falando, porém, o que nos faz esperar o futuro não é o futuro em si - que pode 

ser utópico ou distópico, dependendo de quem o pensa - mas o presente, a partir do qual um 

futuro pode ser construído eutópico. A Confiança no futuro está fortemente ligada à 

confiança no presente. Por exemplo, existem muitos processos de desintegração social, mas 

também existem muitos recursos que são colocados em prática como anticorpos para se opor 
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às piores variações; existem muitas ameaças ambientais, mas também existem muitas 

energias que se movem na consciência de que o problema é sério e deve ser enfrentado; 

existem muitas situações de desastre por diferentes motivos, mas também há muitos que 

arregaçam as mangas para reconstruir. Nesse sentido, diz-se que algo terá futuro "se" certas 

condições forem satisfeitas; mas esse "se", assim assumido e implementado no presente, é 

precisamente o que nos faz esperar que as coisas sejam diferentes. 

Para aqueles com esperança cristã, existem outras razões mais bem fundamentadas para ter fé 

no futuro. Isso pertence a Deus, 

no sentido de que só Ele o conhece, o prepara e o realiza. Ele certamente requer e 

solicita a cooperação humana, mas não cessa de ser o diretor transcendente da história. 

[...] Só Deus sabe como será o futuro. Sabemos, porém, que em qualquer caso será um 

futuro de graça, será a realização de um desígnio divino de amor para toda a 

humanidade e para cada um de nós.
39

 

4. Educar: a partir, com, e em Esperança 

 

Para terminar. A educação é considerada um ato de esperança. Devemos educar a partir da 

esperança, com esperança, e em esperança.
40

 O que significa educar hoje para a esperança? É 

educar:  encontrar nos lugares da vida diária todos os sinais de sentido e de futuro, para 

apreciar e agradecer aos pequenos gestos;  abandonar o pessimismo amargo e escuro, os 

pensamentos derrotistas, mas também a ingenuidade otimista, fantasiosa e ilusória; para 

reagir de forma resiliente, não permanecer nunca na queda, mas sim levantando-se, 

deixando-se ajudar, apoiando o outros, acompanhando no amadurecimento, ajudando a viver 

em profundidade especialmente as experiências difícei, para saberem seus limites e ser 

paciente com eles; atender as pessoas que mantêm em seus corações o espanto; e ensiná-los a 

cultivar os ideais que permitem viver por algo que vai além de um imediatismo; a sonhar 

com um mundo que ainda não é visto, mas que virá se ele é construído no presente, apesar 

das incertezas; para amadurecer escolhas livres e conscientes de que, lembrando o passado, 

levam a cuidar do presente e projetá-lo para amanhã; para pensar em novas maneiras 

adequadas para o novo contexto em que estamos nos movendo hoje; para buscar em conjunto 

encontrar soluções; para iniciar processos de transformação; a confiar em Deus, dando tudo 

de volta para Ele em oração e acreditar na existência de uma criação que se estende até a sua 

realização definitiva.
41

 

5. Manter a nossa esperança 
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De fato, "um primeiro lugar essencial para aprender a esperança é a oração".
42

 Em tempos 

difíceis, até mesmo Cristo sentiu desânimo, perplexidade, preocupação e medo. Mas no seu 

caminho pelos momentos difíceis, Cristo não fugiu nem suprimiu suas dificuldades, mas 

antes ensinou-nos a superá-las com serenidade e força e a dar-lhes sentido. É precisamente na 

oração que o Senhor descobre a fecundidade dos tempos difíceis e, por consequência, 

decide: «Agora a minha alma está aflita; e o que devo dizer? Pai, salve-me desta hora? Mas 

foi para este momento que vim! Pai, glorifica o teu nome” (Jo 12,27). 

A ansiedade ou a ilusão do imediato podem nos fazer perder de vista a profundidade do real 

e a presença do definitivo. Mas a oração: 

-    nos fortalece na certeza da presença do Senhor conosco "sempre" (Mt 28,20), mesmo 

nos momentos sombrios: "Coragem sou eu" (Mc 6,50); 

-    coloca-nos numa escuta humilde e dócil da Palavra de Deus. Ali saboreamos a história 

da salvação e aprendemos a provar como Deus "visitou e redimiu o seu povo" (Lc 1,68). Lá 

nós entendemos especificamente como Deus pode separar as águas para a passagem dos 

eleitos e então juntá-las para enterrar os perseguidores (cf. Êx: 1421-29). Aí entendemos 

como um jovem pastor sem armadura pode vencer o gigante que ameaçava o seu povo (cf. 1 

Sal 17.49); 

-    faz-nos discernir o tempo presente. Isso nos permite ver longe e em profundidade. Faz-

nos descobrir o plano salvífico de Deus em meio a eventos humanos desconcertantes e 

absurdos. Ele nos revela por que as coisas acontecem (cf. Rm: 820-22). Faz-nos compreender 

que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus (cf. Is 55.8); 

-    faz-nos descobrir o desígnio de Deus, a passagem do Senhor na história, a atividade 

recriadora incessante do Espírito. O orante compreende três coisas: que só Deus basta, que 

Jesus vive conosco e nos acompanha na nossa peregrinação ao Pai e que a eternidade já 

começou e marchamos com Cristo para a realização do Reino (cf. 1Cor15, 24); 

-    ajuda-nos a decifrar o Mistério (cf. Lc 24,31), a vencer o medo (cf. At 4,17-20), a gozar 

da alegria e da fecundidade do sofrimento (cf. Gal 6,14 ; Colossenses 1:24; Jo 12,24), 

fortalece nossa disponibilidade (cf. Mt 26,39); 

-    faz-nos descobrir sinais de "esperança antropológica" na situação em que nos 

encontramos, apesar de parcial e ambivalente. O olhar contemplativo está imbuído da 

sensibilidade necessária para poder reconhecer o pequeno grão de mostarda e ter a certeza de 

que, quando crescer, se tornará "uma árvore, tão grande que os pássaros do céu vêm fazer os 

seus ninhos entre seus ramos "(Mt 13,31-32). Sabe que se há alguma expectativa para o 

futuro, os sinais são esperados no presente, por isso nunca amaldiçoa o hoje; 

-    comunica-nos, sempre no claro-escuro da fé, o que Deus quer de nós (cf. Lc 10,25; At 

22,10). Na oração percebe-se, antes de tudo, que "tudo é possível para Deus" (Mc 10,27), que 

a salvação pode vir do inesperado (cf. Jo 1,46) e que é preciso saber ser paciente (cf. Rom 5, 

4); 
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-    nos dá serenidade. Em geral, as pessoas que não têm tempo e tranquilidade para orar e 

purificar os olhos ficam angustiadas e desesperadas. Os orantes, por outro lado, são 

portadores de paz e com o seu testemunho nos apresentam ao invisível de Deus, fazendo-nos 

experimentar a sua presença; 

-    reequilibra-nos interiormente, colocando-nos em contato com Jesus Cristo «a nossa 

paz» (Ef 2,14), com o Espírito que «vem socorrer as nossas fraquezas» (Rm 8,26), com o Pai 

que cuida de nós ( cf. Hb 2.16). 


