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«Entre tantas coisas bonitas que
aconteceram com você, qual delas
lançou uma luz nova sobre tudo?»
«PASSOS DE EXPERIÊNCIA CRISTÃ»

11. A experiência do Divino
de Luigi Giussani*
Mas um dia «factus est repente de caelo sonus tamquam advenientis spiritus vehementis et
replevit totam domum ubi erant sedentes, et repleti sunt omnes Spiritu Sancto» (“de repente,
veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se
encontravam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo”).1
Compreenderam, então, subitamente, quem era aquele Homem que tinham seguido.
A experiência do seu encontro com aquele Homem, da sua longa convivência com aquele
Homem – apaixonada, ansiosa, incerta – toma de repente a forma de uma outra experiência,
absolutamente imprevista, desconcertante – a experiência da realidade divina, o encontro, a
convivência com Deus –, luminosa, segura, forte.
Cristo, tão presente, tão concreto para nós, um de nós, é, ao mesmo tempo, aquele «além»
que resolve o enigma da existência. Cristo é o sentido da história e o senhor do universo.
Cristo é o ponto de vista que explica todas as coisas. A experiência do Pentecostes constitui
o acontecimento da cultura cristã: a descoberta definitiva da «luz de verdade que, vindo ao
mundo, ilumina todo homem».2
O primeiro gesto que os Atos dos Apóstolos nos lembram é a primeira grande afirmação
dessa nova cultura, dessa nova e definitiva visão da realidade «não revelada pela carne nem
pelo sangue, mas pelo Pai que gera todas as coisas».3 Imediatamente, com efeito, diante daquelas pessoas vindas de todas as partes do mundo de então, Pedro anuncia a descoberta de
Cristo como elemento central do desígnio de Deus. É o grito incansável dessa consciência,
é o grande testemunho que inunda o mundo e a história a partir de cada palavra da primeira
pregação cristã.
Toda a experiência humana é iluminada pelo ponto de vista de Deus. É o anúncio do critério definitivo da verdade: o acontecimento da cultura definitiva.
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* Do volume O caminho para a verdade é uma experiência,
Ed. Companhia Ilimitada, São Paulo 2006, pp. 131-132.
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