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26. O método da experiência
«HÁ ESPERANÇA? O FASCÍNIO DA DESCOBERTA»

2021-2022

«Não se pode falar de experiência, como às vezes somos tentados a fazer, identificando-a 
com a mera prova de uma coisa qualquer. “A categoria da experiência por nós usada tem 
um valor absolutamente crítico”, afirma Giussani. Esta não é entendida como um “ime-
diatismo sentimental”, mas como “o lugar onde o impacto com a realidade provoca as 
exigências constitutivas do coração do homem, desenvolvendo a busca de uma resposta às 
provocações colocadas pela realidade”. Daqui a consequência: “A experiência é, portanto, 
o âmbito em que a pessoa é chamada a verificar se o facto de Cristo – a verdadeira, grande 
hipótese de trabalho – é capaz de responder às perguntas despertadas, com uma autenti-
cidade e uma completude, na visão dos fatores, que todas as outras propostas não têm”. 
E logo a seguir acrescenta: “O CL, por isso, apresenta-se unicamente como uma vontade 
de redescobrir e viver dum modo mais autêntico o facto de que a fé cristã, tal como foi 
conservada no casulo da ortodoxia, responde melhor do que qualquer outra proposta às 
exigências profundas do homem” (Giussani).
[...] A experiência em sentido verdadeiro, como lugar de conhecimento e de verificação, 
não pode ser identificada com uma simples impressão subjetiva ou com uma reação senti-
mental. A experiência é uma “unidade de ato vital resultante de três fatores: a) O encontro 
com um facto objetivo […] independente da pessoa que vive a experiência […]. b) O 
poder de perceber adequadamente o significado desse encontro […]. c) A consciência 
da correspondência entre o significado do Facto em que embatemos e o significado da 
existência […]. É a consciência desta correspondência que verifica esse crescimento de si 
próprio essencial ao fenómeno da experiência” (Giussani)».

(J. Carrón, Há esperança? O fascínio da descoberta, Tenacitas, Coimbra 2021, pp. 84-86)

Os Liceus propõem viver a fé como a melhor resposta às exigências do coração. Qual 
é a tu posição diante desta proposta?

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