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“Apenas quando encontramos o Deus vivo em Cristo sabemos
o que a vida é. Não somos um produto sem sentido do acaso da
evolução. Cada um de nós é resultado de um pensamento de
Deus. Cada um de nós é desejado, cada um de nós é amado, cada
um de nós é necessário.”
(Joseph Ratzinger)
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Ofereço este livro aos sobrinhos Alice e Isaac
e ao meu afilhado Lucas.
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Prefácio

É

sempre difícil escutar alguém, porém, quando algum tema
nos encanta, começamos a escutar e ler quem sabe mais e
melhor sobre o assunto. Na escolha dos autores, professores,
palestrantes etc., o mínimo de empatia influencia. Desse modo,
dá-se uma busca por leitura e escuta, mais para compreender do
que para julgar. No meu caso, o gosto pela leitura veio a partir
do maravilhar-se com o “tema” Deus, Cristo e a Igreja. O que
partilho nestas páginas, alegro-me e sou grato por ter escutado,
lido, vivenciado, ou por desejar vivenciar um dia.
Se este livro lhe trouxer algum benefício, mesmo que seja a
longo prazo, já valeu mais ainda escrevê-lo. O benefício maior é
o conhecimento de Cristo. Nosso Senhor diz: “O Pai dá testemunho de Mim” (Jo 8:18). Os teólogos se perguntam: “Como
Deus dá testemunho de Jesus?”, e respondem que quando alguém
passa a crer em Jesus como filho único de Deus, essa palavra está
se cumprindo. Essa é a finalidade destas páginas do meu segundo
livro; uma tentativa humilde de ajudar alguém a crer ou a compreender melhor a nossa fé em Cristo.
Deus nos abençoe, amém!
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O amor de Deus

C

erto dia, fiz uma confissão com um padre italiano, nosso professor de Bíblia. Antes de iniciar o ritual, perguntou, para
minha surpresa, o que eu tinha vivenciado da fé a ponto de
ingressar no seminário. A primeira coisa que veio em mente foi
dizer que acreditava ter experimentado o amor incondicional de
Deus por nós. Então, aquele homem muito inteligente, disciplinado e sério, respondeu com ênfase: “Isso é muito importante
para se introduzir na fé cristã”.
Até os dezoito anos, eu não levava Deus a sério. Se alguém
perguntasse se acreditava em Deus ou não, respondia que sim,
mas não pensava Nele. Mas isso mudou. Lembro bem do momento em que coloquei um CD-palestra depois de chegar do
trabalho. No CD, era um padre falando e cantando sobre o
amor de Deus por nós, ele falava de modo inflamado. Lembro
de ter chorado bastante. A partir de momentos como esse, meus
pensamentos passaram paulatinamente a ter Deus, Jesus, Nossa
Senhora, a Igreja, Anjo da Guarda e São José. São momentos
fortes e decisivos que se tornam inesquecíveis.
Como foi importante meus pais colocarem aquele produto de
evangelização em nossa casa! O amor de Deus muda nossa vida
para sempre. Sobre isso, veja que catequese belíssima do padre
espanhol Francisco Fernandes Carvajal:
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A própria conversão é fruto do amor de Deus, pois tudo
nasce d’Aquele que nos ama sem medida. Nunca poderemos imaginar quanto Deus nos ama. Uma das maiores
maravilhas é o amor que Deus nos tem. Ama-nos com um
amor pessoal e individual, a cada um em particular. Nunca deixou de amar-nos, de ajudar-nos, de proteger-nos,
de comunicar-se conosco, nem sequer nos momentos
de maior ingratidão da nossa parte ou quando cometíamos os pecados mais graves. Talvez tenha sido nessas
tristes circunstâncias que recebemos mais atenções de
Deus, como Ele nos mostra nas parábolas em que quis
revelar-nos de modo tão expressivo a sua misericórdia:
a ovelha perdida é a única que é levada aos ombros do
bom pastor; a festa do pai de família é para o filho que
dilapidou a herança, mas que soube voltar arrependido;
a dracma perdida é cuidadosamente procurada pela dona
de casa até ser encontrada… Ao longo da nossa vida, a
atenção de Deus e o seu amor por cada um de nós têm
sido constantes. Ele teve presentes todas as circunstâncias
e acontecimentos pelos quais tínhamos que passar. Está
ao nosso lado em todas as situações e em cada momento.
Tantas vezes se fez encontrar por nós! Na alegria, na dor,
através de acontecimentos que a princípio nos pareciam
uma grande desgraça, num amigo, num colega de trabalho, no sacerdote que nos atendia…
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