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Propomos como provocação para aceitar o desafio destes dias a carta que Carrón escre-
veu a todos os amigos de Comunhão e Libertação.

Sugerimos sua leitura pessoal e diária, seguindo o convite a compartilhar contribuições 
e perguntas.

Lembramos que é possível mandar contribuições sobre este período a:
comunicazionifrat@comunioneliberazione.org
  

Julián Carrón, “A carta de Julián Carrón ao Movimento”, clonline, 12 de março de 2020 

6. A vida posta à prova pelo 
Coronavírus
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https://bit.ly/33Af3H8


2019 -2020GS ·  27

6. A VIDA POSTA À PROVA PELO CORONAVÍRUS

Provocados Pela emergência do coronavírus e Pelas limitações às quais estamos 
submetidos… 

O que vence o medo, o vazio e o tédio destes dias? Como escreveu Carrón na carta ao Cor-
riere dela Sera, «É uma presença, não as nossas estratégias, a nossa inteligência ou a nossa 
coragem, o que mobiliza e sustenta a vida de cada um de nós. [...] Só o Deus que entra na 
história como homem é que pode vencer o medo profundo».
Para nos ajudarmos a enxergar os sinais desta vitória durante estes dias, sugerimos estes 
instrumentos: 

- Julián Carrón, “Eis como nas dificuldades aprendemos a combater o medo”, carta ao Cor-
riere dela Sera, 1 de março de 2020 

- Julián Carrón, Fé e solidão, palestra no congresso “Inimiga solidão” (Florença, 16 de 
novembro de 2019), Passos-Litterae communionis, março de 2020 

- Teresa Gutiérrez de Cabiedes, Van Thuan: libero tra le sbarre, Roma: Città Nuova, 2018 
(resenha) 

Outras sugestões:

Livros 
- Bruce Marshall, A ogni uomo un soldo, Milão: Jaca Book, 2009 (resenha) 
- Robert Hugh Benson, O senhor do mundo, Campinas: Ecclesiae, 2013 (resenha) 

Filmes
- Homens e deuses (2010) de Xavier Beauvois (resenha)
- Marcelino pão e vinho (1955) de Ladislao Vajda (resenha) 
- A vida dos outros (2006) de Florian Henckel von Donnersmarck (resenha) 
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https://bit.ly/2vXg7Zh
https://portugues.clonline.org/not%C3%ADcias/atualidade/2020/02/17/julian-carron-fe-e-solidao
https://it.clonline.org/libri/libri-consigliati/van-thuan
https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/don-gaston-che-insegnava-ad-aggrapparsi-alla-fune-di-dio
https://portugues.clonline.org/not%C3%ADcias/cultura/2014/04/07/o-senhor-do-mundo-um-convite-%C3%A0-leitura
https://portugues.clonline.org/not%C3%ADcias/cultura/2011/04/12/aquele-beijo-de-padre-luc
https://it.clonline.org/news/cultura/2016/11/11/avere-gli-occhi-di-marcellino
https://www.sentieridelcinema.it/le-vite-degli-altri/

