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2. Uma conversão em profundidade 

Existe uma parte de nós mesmos que tem dificuldade em se 
destacar de uma imagem perversa de Deus, muitas vezes herdada do 
deísmo que marcou a cultura ocidental.  
Aqui encontramos um Deus omnipotente, que tudo vê, tudo sabe, 
diante do qual a história humana se desenvolve como um espetáculo 
sem surpresa, e que se espera que nós ocupemos o nosso lugar de 
comodidade extra lá onde Ele o previu desde toda a eternidade.  

Ninguém se exprimirá tão brutalmente, mas não é preciso 
arriscar muito para encontrar aquela imagem de Deus no fundo de 



certos nossos modos de conceber a vontade de Deus, a sua 
providência… 
 

Certamente, existe um desígnio de Deus sobre a 
humanidade; as cartas de Paulo, o prólogo do Evangelho de João 
procuraram descrevê-lo: “Nele nos escolheu antes da criação do 
mundo, para sermos santos e imaculados na sua presença na 
caridade, predestinando-nos a ser seus filhos adotivos por meio de 
Jesus Cristo” (Ef 1,4-5). “A quantos, porém, o acolheram deu o poder 
de se tornarem filhos de Deus” (Jo 1,12). 
 

Este desígnio de Deus não é uma determinação qualquer de 
uma vontade divina soberanamente livre, é um desígnio salvífico que 
exprime o ser profundo de Deus: o amor que se dá e se comunica. É 
a expressão da íntima comunhão do Pai, do Filho e do Espírito que se 
abre a uma alteridade para a acolher no seu amor. Este desígnio da 
aliança engloba toda a história da humanidade, mas dado que é a 
vontade da aliança, desejo de comunhão, não se pode dirigir se não a 
pessoas livres.  
 

Portanto, é verdade que existe um desejo da parte de Deus 
que chega pessoalmente a cada um de nós. Se Deus se manifesta 
através do seu Verbo, da sua Palavra, isto é precisamente para ser 
entendido por cada um de nós. Se nos chama a ser filhos no único 
Filho, aquilo que Ele espera de nós é que nos expressemos numa 
palavra que vá juntar-se à Sua. 
 

Esta palavra, Ele espera-a de cada um de nós. A revelação do 
seu amor pode certamente fazê-la nascer em nós: toca a nós 
pronunciá-la sem que ela nos seja imposta.  
Noutros termos, poderia ainda dizer-se que criando-nos à sua 
imagem Deus chama cada um de nós a dar a esta imagem a sua 
particular semelhança. Como Jesus deu à imagem do Pai um 
particular rosto humano, um acento único à sua Palavra, cada um de 
nós é chamado a refletir na sua vida a santidade do Pai.  



O Deus diante do qual nós estamos não é portanto aquele calculador 
extraordinariamente poderoso, capaz de programar e de conservar 
na própria memória milhares de destinos individuais e que nós 
deveríamos interrogar com temor e tremor a respeito do nosso 
futuro. É o Amor que se assumiu o risco de nos chamar à vida, na 
semelhança e na diferença, para nos oferecer a aliança e a comunhão.  

É a este rosto de Deus que devemos converter-nos, se 
queremos colocar-nos de verdade na presença da vontade de Deus. 
Nós então o reconheceremos não mais como um ultimato ou uma 
fatalidade, mas como um chamamento a uma criação comum.  
 
3. Para uma criação  

A resposta que dermos a Deus não está inscrita em nenhuma 
parte, nem no livro da vida, nem no coração de Deus, se não como 
uma espera e uma esperança. A esperança daquilo que Deus ainda 
não vê e ao qual nós daremos forma e rosto. É a grandeza e o risco da 
nossa vida, a de ser chamados a suscitar a alegria de Deus, através da 
qualidade e da generosidade da nossa resposta.  
 

As escolhas que nós fazemos não são portanto criações do 
nada. Nós preparamo-las com aqueles materiais que são os 
condicionamentos humanos: o nosso temperamento e a nossa 
história. Nós não podemos tudo, mas podemos dar sentido e rosto 
àquilo que não seria mais que um destino. Neste esforço de criação 
pessoal em resposta ao chamamento de Deus, o Espírito atinge-nos, 
não como uma força externa que se impõe sobre nós, mas como uma 
energia interior suscitada em nós pelo acolhimento da Palavra de 
Deus e da participação na vida da Igreja.  
 

O Evangelho não nos ditará a escolha, mas abrirá horizontes 
ao nosso desejo: “Foi dito… Eu vos digo…Procurai antes o reino de 
Deus e a sua justiça” (Mt 5,26; 6,33) “estai também onde estou Eu …a 
vontade do meu Pai é que deis fruto e o vosso fruto permaneça…” (Jo 
14,3; 15,16). O Evangelho não nos dirá aquilo que é preciso fazer, mas 
chamar-nos-á em todas as coisas à perfeição da caridade: “Sede 
perfeitos como é perfeito o vosso Pai celeste…amai-vos como Eu vos 



amei …aquele que não perdoa o irmão de todo o coração …” (Mt 5,48; 
Jo 15,12; Mt 18,35). 
 

A Igreja poderá também dirigir-nos alguns apelos … aos 
ministros, à vida consagrada, a esta ou aquela forma de serviço, mas 
sejam quais forem a suas necessidades, ela nunca vinculará ninguém 
numa estrada particular sem se ter garantido do seu livre 
consentimento. Para nos ajudar na nossa resposta, ela liga-nos a uma 
multidão imensa de testemunhas nas quais nos ensina a reconhecer 
irmãos. As suas vidas, as suas escolhas estão lá diante de nós, como 
outros tantos chamamentos, não a imitá-los, não a admirá-los, mas a 
segui-los. Francisco de Assis, Inácio, Teresa… são únicos e inimitáveis, 
mas as suas vidas são para nós convites a inventar a nossa a resposta 
que chagará a glorificar a Deus.  
 

E se nos esforçamos por encontrar aquilo que eles viveram, 
veremos que não há nada de menos previsível e de menos 
programado que a nossa vida.  
 
 

Pensa nisso! 
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