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21. O sopro de uma 
diversidade

«HÁ ESPERANÇA? O FASCÍNIO DA DESCOBERTA»

2021-2022

«Para desafiar a mentalidade comum, o “facto” não precisa de uma coisa clamorosa. A 
força do facto, daquela circunstância, não depende do seu sensacionalismo. Pode até ser 
apenas um sopro, mas é um sopro no qual existe uma diversidade que magnetiza».

(J. Carrón, Há esperança? O fascínio da descoberta, Tenacitas, Coimbra 2021, p. 78)

Propomos duas provas disto:

1. AQUELE INSTANTE DE VIDA, carta assinada, 24.01.2022, clonline

2. «Esta noite, depois de algum tempo, estive no encontro de Escola de Comunidade 
online porque sentia a sua falta. Hoje à tarde, enquanto estudava e falava com a minha 
mãe do quanto era duro este último período, entre dúvidas e verificações, dado que se 
fecha o período escolar, a minha mãe – que não pertence ao Movimento – disse-me 
a dada altura: “Esta noite vais ao encontro dos Liceus e perguntas-lhes como é que 
fazem para enfrentar este período!”, e assim fiz. O facto de que a minha mãe me tenha 
dito para falar daquilo com os dos Liceus deixou-me sem palavras, porque ela viu nos 
meus olhos, quando volto para casa depois dos encontros, o quanto eu estou contente 
de fazer esta experiência; e se ela, de fora,  se apercebeu disso, isso significa verda-
deiramente que fazer Escola de Comunidade me ajudou e me está a ajudar e a mudar 
muito neste período. Os outros veem que indo aos encontros o meu olhar mudou e é, 
agora, um olhar mais vivo. Perguntei depois aos meus amigos como é que eles faziam 
para enfrentar este período – tão duro para mim, em que me sinto sempre mais so-
zinha, mais  stressada e ansiosa –, e dei-me conta de que de facto não estou sozinha, e 
percebi que todos sentem dificuldades, mas procuram dar um sentido às dificuldades 
que sentem, todos procuram algo de belo naquilo que se estuda e nas dificuldades quer 
do estudo, quer também nas dificuldades diárias, extra escola».

(Carta assinada)

Por que factos (por que “sopros”) foste tocado ou retomado nesta semana?

Relembramos que é possível enviar perguntas e testemunhos para o site
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/  

https://portugues.clonline.org/cartas/2022/02/03/maria-instante-de-vida-atraso
http://eventi.comunioneliberazione.org/gscontributi/

