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DOM FISICHELLA: “A GRANDEZA DE CRER”
2012-08-23 Rádio Vat icana

Cidade do Vaticano (RV) - Em art igo publ icado no L'Osservatore Romano, com o t í tu lo de
“A grandeza de crer” ,  Dom Rino Fis ichel la,  Presidente do Pont i f íc io Conselho para a Nova
Evangel ização, recorda vár ias intervenções de Bento XVI que são de grande atual idade.
O arcebispo af i rma que “não se pode falar de Fé como se tratasse de fórmulas químicas
sabidas e decoradas à memória.  Sem dúvida, se fa l ta a força da opção sustentada por
confrontação com a verdade sobre a própr ia v ida,  tudo se racha. A força da Fé é a alegr ia
de um encontro com a pessoa viva de Jesus Cristo que transforma a v ida. Saber dar razão
a isso, permite aos crentes serem novos evangel izadores em um mundo que muda”.

A coerência entre aqui lo que se crê e a v ida diár ia é lembrada por Dom Fis ichel la,  uma
vez que vivemos em uma época em que os modelos e exemplos a seguir  são cada dia mais
necessár ios.  Os jovens de hoje procuram seguir  a lguém. Esse alguém, com maiúscula,  é
Jesus Cristo,  mas, também é verdade que eles O seguirão com mais faci l idade na medida
em que seus discípulos sejam críveis.

“O mundo contemporâneo -  af i rma o arcebispo -  tem fome de testemunhos. Sente uma
necessidade vi ta l  de testemunhos porque procura coerência e lealdade”,  pois,  -  conclui
ele - ,  “uma fé que suporta as razões do coração é mais convincente,  porque contem a
força da credibi l idade. Assim, o desaf io é poder conjugar a fé v iv ida com sua intel igência
e vice versa”.

Saber raciocinar aqui lo que se crê e manifestar as razões pelas quais se crê é sem
dúvida umas das tarefas pendentes em muitos cr istãos. Porque, como bem assinala Dom
Fisichel la,  “sem uma sól ida ref lexão teológica capaz de apresentar as razões de crer,  a
opção do crente é f raca. Fica numa repet ição de fórmulas ou de celebrações, porém não
mantém a força da convicção. Não é só uma questão de conhecimento de conteúdos, mas
de l iberdade”.  (SP)


