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O Ano da Fé. O desej o de Deus
Queridos irmã os e irmãs,
O caminho de refl exão que estamos a f azer ju nt os neste Ano da fé leva-nos hoje a med itar
sobre um aspecto fascinante da expe riê ncia humana e cristã: o homem leva consigo um
desejo misterioso de Deus. De uma fo rma sig nificativa, o Catecismo da Igreja Cató lica
inicia precisamente com a seguinte consid er ação: «Desejar a Deus é um sentime n to
inscrito no co ração do homem, porqu e o h om em foi criado por Deus e para Deus. Deu s
não cessa de atrair o homem a Si e só em Deus é que o homem encontra a verdade e a
felicidade que não se cansa de procu rar » (n . 2 7).
Esta afirm ação, que também hoje em mu it os contextos culturais parece ser totalme nte
partilhável, q uase óbvia, poderia ao co nt rá rio parecer uma provocação no âmbito da
cultura ocidental secul arizada. Com ef eito, muitos nossos contemporâneos poderia m
objectar que não sent em minimame nt e t al desejo de Deus. Em amplos sectores d a
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sociedade Ele j á não é o esperado, o d ese jado, mas sim uma realidade que d eixa
indiferentes, face à qual nem sequer se de ve fazer o esforço de se pronunciar. Na
realidade, aquel e que definimos «desejo de Deus» não desapareceu totalmente e
apresenta-se ainda hoje, de muitas form as, ao coração do homem. O desejo humano te n de
sempre para d eterminados bens concr et os, mu itas vezes tudo menos que bens espiritu ais,
e todavia encontra-se face à pergunta acerca d o que é deveras «o» bem, e por consegu in te
confronta-se com al go que é outra coisa e não é o eu, que o homem não pode constru ir,
mas está cha mado a reconhecer. O q ue pode d everas saciar o desejo do homem?
Na minha pr imei ra encíclica, Deus car it as est, procurei analisar como este dinamismo se
realiza na experiênci a do amor human o, e xpe riê ncia que na nossa época é mais facilme n te
sentida como momento de êxtase, de sair de si, como lugar no qual o homem sente
que é atravessado por um desejo qu e o sup er a. Através do amor, o homem e a mulh e r
experim entam de manei ra nova, um gr aça s ao outro, a grandeza e a beleza da vida e do
real. Se o que experimento não é uma sim ple s ilusão, se deveras quero o bem do o utro
como cam inho também para o meu b em , e nt ão devo estar disposto a descentralizar-me,
a pôr -m e ao seu serviço, até à renún cia de m im mesmo. Por conseguinte, a resposta à
questão acerca do senti do da experiência do am or passa através da purificação e da cura
do quer er, exigida pelo próprio bem que se quer ao outro. Devemos exercitar-nos, trein arnos, até corrigir-nos, para que aquele b em p ossa deveras ser querido.
O êxtase inicial t raduz-se assim em pe regrinação, «êxodo permanente do eu fechado em si
mesmo para a sua li bertação no dom de si e, precisamente dessa forma, para o reenco ntro
de si mesmo, mais ainda para a desco be rt a de Deus» (Enc. Deus caritas est , 6). Atra vés
deste caminho poderá progressivame nt e a pr ofundar-se para o homem o conhecimen to
daquele amor que ini cialmente tinha e xpe rim entado. E assim vai-se delineando cada ve z
mais o mistério que ele representa: de fa cto, nem sequer a pessoa amada é capaz de
saciar o desej o que se aninha no coração h um ano, aliás, quanto mais autêntico é o amo r
para o outro, tant o mais ele deixa ab rir a int errogação acerca da sua origem e do seu
destino, acerca da possibilidade que ele te m de durar para sempre. Por conseguinte , a
experiência humana do amor tem em si um d inamismo que remete para além de si me smo,
é exper iência de um bem que leva a sair de si e a encontrar-se diante do mistério q ue
envolve toda a exi stênci a.
Poder -se- iam f azer também consider açõ es a nálogas em relação a outras experiência s
humanas, tais como a amizade, a ex pe riê ncia do que é belo, o amor pelo conhecim ento :
cada bem experimentado pelo homem te nd e para o mistério que envolve o pr óprio
homem; cada desejo que se apresent a ao coração humano faz-se eco de um dese jo
fundamental que nunca é plenamente sa ciado. Sem dúvida, deste desejo profundo, qu e
esconde também algo de enigmático, não se pode chegar directamente à fé. O homem,
em síntese, conhece bem o que não o sacia, mas não pode imaginar ou definir o que
lhe far ia experi mentar aquela felicida de da q ual leva no coração as saudades. Nã o se
pode conhecer D eus só a partir do dese jo do homem. Sob este ponto de vista permane ce
o mistér io: o homem é indagador do Abso luto , um indagador que dá passos pequen o s
e incertos. E contudo, já a experiência do desejo, do «coração inquieto» como lh e
chamava san to A gosti nho, é bastant e significativa. Ela confirma-nos que o homem é ,
no profundo, um ser religioso (cf. Cat ecismo da Igreja Católica , 28), um «mendig o d e
Deus». Podemos dizer com as palavr as de Pascal: «O homem supera infinitamente o
homem» (P en samentos, ed. Chevalie r 4 38 ; ed . Brunschvicg 434). Os olhos reconhece m
os objectos quando eles estão iluminados p ela luz. Eis por que o desejo de conhecer a
própria luz, que faz bril har as coisas do m undo e com elas acende o sentido da beleza .
Por conseguinte devemos considerar que seja possível também na nossa épo ca,
aparentem ente tão insensível à dimensão t ranscendente, abrir um caminho rumo a o
autêntico sentido religioso da vida, que m ost ra como o dom da fé não é absurdo, não é
irracional. Seri a de grande utilidade, para est e fim, promover uma espécie de pedago gia
do desejo, quer para o caminho de q ue m ainda não crê, quer para quem já rece beu
o dom da fé. Uma pedagogia que inclu i pelo menos dois aspectos. Em primeiro lug a r,
aprender ou voltar a aprender o go sto pe las alegrias autênticas da vida. Nem to das
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as satisfações produzem em nós o m esm o ef eito: algumas deixam uma marca positiva ,
são capazes de pacificar o ânimo, t or na m-n os mais activos e generosos. Outras, a o
contrário, depois da luz inicial, pare cem de siludir as expectativas que tinham suscitad o
e por vezes d eixam atrás de si amar gu ra, in satisfação ou um sentido de vazio. Edu ca r
desde a tenra idade para saborear as ale gr ias verdadeiras, em todos os âmbito s d a
existência — a famíl ia, a amizade, a solidariedade com quem sofre, a renúncia ao pr óprio
eu par a ser vir o próximo, o amor a o conhecimento, à arte, às belezas da natu reza
— tudo isto significa exercer o gost o inte rio r e produzir anticorpos eficazes contra a
banalização e o ni velamento hoje difu nd idos. Também os adultos precisam de redesco b rir
estas alegrias, de desejar realidades au tênticas, purificando-se da mediocridade na q u al
podem encontrar-se envolvidos. Torna r-se -á então mais fácil deixar cair ou rejeitar tu d o
o que, mesmo se é aparentemente atr aent e, ao contrário se revela insípido, fonte d e
enebriam ento e não de liberdade. E ist o f ar á sobressair aquele desejo de Deus do qu a l
estamos a falar.
Um segundo aspecto, que caminha a p ar com o precedente, é nunca se contentar co m
aquilo que se al cançou. Precisamente a s a legrias mais verdadeiras são capazes de
libertar em nós aquel a inquietação sadia q ue leva a ser mais exigentes — quere r um
bem maior, mais prof undo — e ao mesmo t em po sentir com clareza cada vez maior qu e
nada de finito pode colmar o nosso co ração. Assim aprenderemos a tender, desarmad os,
para aquele b em que não podemos co nst ru ir ou obter com as nossas forças; a não nos
deixarm os desencorajar pela fadiga ou pelos obstáculos que provêm do nosso pecad o.
A este propósi to não devemos esquece r contu do que o dinamismo do desejo está sempre
aberto à r ede nção. Também quando ele se adentra por caminhos desviados, qua n do
persegue para ísos artificiais e parece perd er a capacidade de ansiar pelo bem verdade iro.
Também no abi smo do pecado não se a pa ga no homem aquela centelha que lhe pe rmite
reconhecer o verdadei ro bem, sabore á- lo, e assim iniciar um percurso de subida, n o
qual Deus, com o dom da sua graça, nu nca deixa faltar a sua ajuda. De resto, tod o s
temos necessidade de percorrer um cam inh o d e purificação e de cura do desejo. Somo s
peregrinos r umo à pátria celeste, rumo à qu ele bem pleno, eterno, que nada jamais n os
poderá extir par. P or conseguinte, não se t ra ta de sufocar o desejo que se encontra n o
coração do ho mem, mas de o libertar, par a qu e possa alcançar a sua verdadeira altu ra.
Quando no de sejo se abre a janela em dir ecção a Deus, isto já é sinal da presença d a
fé no ânimo, fé que é uma graça de Deus. Sempre santo Agostinho afirmava: «Co m a
expectativa, Deus alarga o nosso desejo , co m o desejo alarga o ânimo e dilatando-o to rna o mais capaz» ( Coment ário à Primeir a car ta de João, 4, 6; pl 35, 2009).
Nesta peregrinação, sintamo-nos irmã os de todos os homens, companheiros de via gem
também de quantos não crêem, de quem está à procura, de quem se deixa interro g ar
com sincer idade pelo di namismo do pró pr io d esejo de verdade e de bem. Rezemos, ne ste
Ano da fé, para que Deus mostre o se u rosto a quantos o procuram com coração sin cero .
Obrigado.

Saudaçõ es
Saúdo cordialment e todos os peregr ino s de língua portuguesa, em particular os fiéis
brasileiros da paróquia de Nossa Sen ho ra d a Penha e o grupo da diocese de Porto Aleg re,
para todos implorando uma vontade que p rocure a Deus, uma sabedoria que O encontre e
uma vida que Lhe agrade. São os meus vo tos e também a minha Bênção.
Saúdo os Reit ores, Professores, Autor ida de s e estudantes das diversas Universidades qu e
amanhã, no Rio de Janeiro, começam o Simpósio sobre «Humanização e Sentido da Vid a».
Em um mundo em rápida mudança, é p reciso ajudar o homem a descobrir, juntame n te
com o sentido da vi da, a própria arte d e viver. Faço votos de que os trabalhos de stes
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dias mostrem como a razão, iluminada pe la f é, é capaz de alargar o seu horizonte p a ra
enfrentar, com al egria, os grandes desaf ios d a vida.

APELO
Continuo a seguir com particular apre en são a trágica situação de violência na Síria, o n de
não se interrompe o barulho das arma s e au menta todos os dias o número das vítimas
e o sofrimento i mane da população, so br et udo de quantos tiveram que abandonar a s
suas casas. P ara manifestar a minha solidar iedade e a de toda a Igreja à população na
Síria e a proximidade espiritual às com un idades cristãs do país, era meu desejo en via r
uma Delegaçã o de Padres Sinodais a Da masco. Infelizmente, diversas circunstância s e
andamentos não permitiram que a iniciat iva se realizasse nas modalidades desejada s, e
por isso decidi confiar uma missão especia l ao Em.mo Cardeal Robert Sarah, Presid ente
do Pontifício C onselho Cor Unum. A p ar tir de hoje até ao dia 10 de Novembro corre n te
ele estar á no Líbano, onde se encontr ará com Pastores e Fiéis das Igrejas que estã o
presentes na S íria; visitará alguns refu giados provenientes desse país e presidirá a uma
reunião de co ordenação das instituiçõ es ca rit ativas católicas, às quais a Santa Sé pe diu
um particular compromi sso a favor da população síria, dentro e fora do país. Enqu anto
elevo a minha oração a Deus, renovo o convite às partes em conflito e a quantos se
preocupam pel o bem da Síria a não p ou pa r esforço algum na busca da paz e a perseg uir,
através do diálogo, os caminhos que le vam a uma justa convivência, em vista de u ma
adequada solução política do conflito . De vem os fazer o possível, porque um dia po deria
ser demasiado tarde.
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