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LUGAR DA FÉ 

É convicção comum a ideia de que o mundo está nas nossas mãos, que a 

construção de uma sociedade justa e equilibrada depende de nós e que a felicidade é 

uma conquista pessoal. Estas são algumas das conclusões da cultura moderna que 

afirma o homem como senhor de si mesmo, do seu presente e do seu futuro. Se o homem 

se basta, não há lugar para Deus, nem para a religião, nem para a fé. 

É comum encontrarmos famílias que se constroem com base no pressuposto de 

que o presente é tudo o que temos. O trabalho, a escolaridade dos filhos, o fim de 

semana, as férias, a actividade profissional, alguma preocupação com o futuro no sentido 

de prever os meios económicos para não ser pesado a ninguém... basta. Cada vez mais, 

nas sociedades modernas, a questão do sentido da vida é a questão da resolução dos 

problemas quotidianos, é uma questão pragmática de viver com os meios necessários. 

As questões filosóficas e a procura de respostas para as grandes questões existenciais, 

como o donde vimos e para onde vamos, o sentido da nossa vida, são adiadas ou 

relegadas para segundo plano, por não se perceberem como fundamentais no plano 

imediato. 

As pessoas continuam a preocupar-se com a felicidade, mas numa perspectiva 

imediatista, agora, sobre esta terra que pisamos, sem qualquer tipo de preocupação com 

uma felicidade que possa ter continuidade fora deste espaço e deste tempo, 

inclusivamente porque deixaram de acreditar na vida para além da morte. 

Numa cultura onde tudo depende de nós e está nas nossas mãos, onde a 

felicidade é algo que conquistamos e depende dos nossos sentimentos ou das realidades 

que nos cercam, acaba por não ter sentido falar de Deus, pois Ele descentra-nos de nós 

mesmos, aponta para horizontes de realização que passam pela abertura aos outros, fala 

de projectos de felicidade terrena e eterna – a vida para além da morte -, diz que o 

homem é limitado e pecador, portanto necessitado de auxílio, força, capacidade de 

realização. 

O cristão, cada um de nós, todos os dias convive com pessoas desprovidas de 

outras preocupações que não sejam o que sentem, o que fazem, o que gostariam de 

fazer, o modo como quereriam aproveitar a vida, na procura desenfreada de felicidade 

imediata. Todos os dias contactamos com pessoas que estabeleceram um corte com 

Deus, que se fixam exclusivamente em si mesmas e no tempo presente. Dá-se um certo 

choque de perspectivas e mentalidades, difícil de suportar, pois originante de duas 

diferentes atitudes face às realidades mais banais. Como forma de ultrapassar este 

confronto, proveniente de um modo de encarar a vida a partir da fé ou na ausência dela, 

relega-se a fé e a religião para o plano privado, o único lugar onde elas deixam de 

incomodar seja quem for. 



A fé tornou-se uma questão exclusivamente do foro íntimo. A religião algo do 

domínio privado. Como se de um comum acordo se tratasse para bem da paz entre as 

pessoas e para que ninguém se sinta incomodado, estes temas tornaram-se tabu e não se 

fala deles. É frequente ouvir-se dizer num grupo de amigos: aqui não entram religião e 

política (partidária, entende-se), por serem duas realidades que pertencem ao âmbito 

privado, que são uma opção que não precisa de ser explicada nem questionada por 

ninguém. 

Muitos dos jovens aqui presentes têm inúmeros amigos cujas convicções 

religiosas não conhecem. Todos temos noção dos inúmeros subterfúgios utilizados no 

facebook e outras redes sociais para a pessoa se não declarar do ponto de vista religioso: 

creio no ser humano; creio na bondade, na beleza e no amor; creio na paz... 

 

 

DEUS  E A FELICIDADE 

Será que é possível ser feliz sem Deus? Não bastarão os outros como 

interlocutores da nossa felicidade?  

Que é impossível viver e ser feliz sem os outros faz parte da nossa experiência 

quotidiana, é algo que entra pelos olhos. Dos pais aos outros familiares, estamos 

marcados por um conjunto de relações de interdependência a todos os níveis, que não 

poderíamos sobreviver sem eles. Ao nível do próprio equilíbrio emocional, da amizade e 

do amor como condições de sobrevivência psicológica, os outros são essenciais e toda a 

gente normal o percebe. A solidão é o pior inimigo do homem e a realidade que mais nos 

atemoriza em todas as fases da vida, porque as relações interpessoais são como o pão 

para a boca. 

Mais difícil é perceber o lugar de Deus na construção da nossa felicidade, porque 

Ele é discreto, não se impõe e age a partir de dentro. No entanto, é impossível construir 

uma felicidade plena sem Deus, porque impossível construí-la desligados da fonte da 

vida e da felicidade que é o Seu amor de Criador e de Salvador. 

A grande dificuldade que hoje se vive está em reconhecer Deus como a fonte da 

vida, da bondade, da felicidade e do amor. Toda a gente fala destas realidades e as 

procura, mas pensa encontrá-las nas coisas deste mundo, na profissão de uma espécie 

de materialismo prático, que substitui o Deus vivo e verdadeiro revelado por meio de 

Jesus Cristo. 

O grande problema da sociedade de hoje consiste em esquecer o Deus vivo e em o 

substituir por ídolos, realidades transitórias e perecíveis, que não podem preencher as 

ânsias que existem no coração humano. 

Um dia encontrei uma pessoa que estava com grandes sofrimentos físicos. Dizia 

que lhe custava muito a aguentar as dores, mas o que mais a fazia sofrer era não saber 

por quê nem para quê servia o seu sofrimento. Quando acreditou que vinha de Deus e 

para Ele caminhava, mesmo no meio do sofrimento, começou a sentir-se feliz, pois 

entendeu o sofrimento como algo com um sentido, como caminho para a felicidade que 

estaria no fim do percurso. 

 



 

A FÉ EM JESUS CRISTO 

A experiência de vida de alguns convertidos ajuda-nos a compreender o modo 

como a fé cristã transforma a vida dos crentes. O exemplo mais notório do Evangelho é o 

de Zaqueu, aquele que procurava ser feliz recorrendo aos bens materiais, os seus e os 

dos outros. É o modelo da pessoa sem valores, sem critérios, sem consciência e sem 

moral, que se serve dos outros e até se pode servir de uma ideia errada de Deus para 

alcançar os seus objectivos. Uma vez convertido, passa a procurar a sua felicidade 

noutro lugar e noutra pessoa, a ponto de servir os irmãos e servir a Deus com tudo o que 

é e tem. 

A nossa própria experiência de vida, o que nos diz? Se nascemos dentro de uma 

tradição cristã e absorvemos a fé desde crianças, pode acontecer que ela faça parte de 

nós como uma questão cultural, porventura pouco assumida. Apesar disso, no mundo 

em que vivemos, já não é possível viver a fé cristã sem de algum modo a assumir, porque 

o ambiente é-lhe adverso. Nas nossas escolas, nos lugares onde os jovens se divertem, no 

grupo alargado de amigos, às vezes até nas famílias, já não se respira a fé como uma 

questão cultural. Manter-se fiel à fé na Igreja é, hoje, uma opção que exige clarividência, 

convicção, experiência de encontro interior com Cristo. 

Todos nós que aqui nos encontramos, já tivemos, por isso, momentos fortes na 

vida em que a decisão se impôs; já ouvimos a voz de Jesus que nos disse, vem e segue-

Me; já tivemos a tentação de desistir e de pôr de lado o Deus que nos ensinaram a 

conhecer e a amar; já pensámos que sem Ele seríamos mais livres e talvez mais felizes 

por podermos desfrutar mais da vida. No entanto, a voz do coração tem sido mais forte, 

a força do amor de Deus tem-se sobreposto ao egoísmo humano, os momentos de paz 

interior e de segurança nos braços de Deus ajudaram-nos a ultrapassar todos os 

momentos de crise, de dúvida e insegurança. 

Quem alguma vez experimentou o amor de Deus, nunca mais consegue esquecê-

lo, mesmo que à sua volta tudo sinta as coisas de maneira diferente. Um filho que se 

sente acolhido amparado e perdoado pelo Pai, nunca mais pode ignorar esse gesto, 

porque nunca conseguiu uma felicidade maior do que a que lhe veio do coração de Deus. 

 

 

CAMINHOS PARA UMA FÉ FIRME 

A ânsia incontida de independência própria dos jovens faz deles as pessoas mais 

vulneráveis ao avanço da descrença e afasta-os frequentemente de Deus. 

É muito difícil para um adolescente ou para um jovem harmonizar na 

estruturação da sua personalidade a afirmação do seu eu, do tu dos outros, e do próprio 

Deus.  

Esse desejo de independência juntamente com a permeabilidade à cultura 

ambiente leva frequentemente ao abandono da fé cristã na fase juvenil. Perde-se nessa 

altura a afeição pela Igreja, dissipa-se a ligação à comunidade cristã que celebra a 

Eucaristia e os outros sacramentos. Fica, quando muito, uma ténue ligação interior a 



Deus, que se manifesta na oração de acção de graças ou petição nos momentos de 

dificuldade. 

O avolumar-se das preocupações com o estudo, o trabalho e as muitas ocupações 

da vida associativa, cultural, desportiva... encerram cada vez mais o jovem na procura de 

resolução das questões imediatas e fecham-lhe os horizontes mais vastos. 

Frequentemente, com esse desejo incontido de independência chegam também as 

experiências limite, de quem quer conhecer e experimentar tudo o que a vida pode dar, 

sem regras, sem critérios e sem limites impostos por nada nem ninguém. Muitos acabam 

por perder-se enredados nas teias das dependências dificilmente transponíveis, 

causadoras de muitos sofrimentos aos directamente implicados e aos que com eles 

convivem. 

 

Que caminhos percorrer para nos mantermos firmes na fé?  

Em primeiro lugar está a abertura do coração a Cristo, que nos fala ao coração, 

que nos chama, nos ampara e perdoa. Há um diálogo de amizade que tem lugar dentro 

de nós desde crianças e que pode perdurar, se amadurecer com o passar dos anos e com 

o crescimento cultural e intelectual.  

Há um mistério de relação entre Deus e cada um de nós, que tem uma história, 

que constitui quase um segredo e que é fundamental, pois é só nosso, tem a ver com o 

que somos e sentimos no mais íntimo de nós mesmos, faz parte da nossa identidade. 

Sem este caminho interior, construído no mais fundo de nós mesmos onde se 

define o que somos, não há uma fé que perdure firme, pois ela é dom de Deus e nasce de 

dentro, no coração, onde se cruza o amor de Deus coma nossa capacidade de amar. 

Em segundo lugar está a abertura do coração aos outros, na renúncia ao 

egocentrismo e egoísmo e na procura da entrega e doação por amor. Não há fé cristã que 

não conduza ao serviço dos outros, à semelhança de Jesus Cristo que serve até à morte 

de cruz. Toda a generosidade, amizade, amor realizado no serviço dos outros, é caminho 

de fortalecimento da fé, e toda a atitude de egoísmo conduz à idolatria de si mesmo ou 

das coisas que ocupam o lugar dos outros e de Deus. 

Em terceiro lugar está a vida em comunidade cristã, em Igreja, suporte 

insubstituível da fé cristã. Quem não celebra a Eucaristia não escuta a Palavra do 

Evangelho, não recebe como alimento o Pão da Vida, não partilha dentro da comunidade 

de irmãos, começa rapidamente a arrefecer na sua fé, que não pode ser vivida no 

isolamento, por ser essencialmente comunitária. 

No caso dos jovens é imprescindível o esclarecimento adulto e lógico das 

verdades da fé e da Escritura, numa linguagem acessível, mas adaptada ao seu nível 

cultural e intelectual. Não lhes basta, por isso, a catequese que tiveram na infância, nem 

porventura a apresentação feita pelos seus pais; por meio da leitura, de algumas 

conferências ou debates, precisam de unir à experiência celebrativa a dimensão 

intelectiva. 

A participação na vida de grupos juvenis onde se celebra, se canta, se reza e que 

realizam actividades em favor dos outros, ajuda a moldar o coração ao amor de Deus 

que nos fortalece, nos torna felizes e nos ajuda a conhecer o verdadeiro sentido da vida. 



 

Na sua carta para esta XXVI Jornada Mundial da Juventude o Papa Bento XVI 

recorda-nos que “a fé é antes de mais uma adesão pessoal do homem a Deus”. Se, de 

facto o nosso coração aderir a Deus, por meio de Jesus Cristo nosso irmão e nos 

deixarmos seduzir sempre mais por Ele, não a perderemos. 

Neste momento agradecemos a Deus a alegria de nos ter chamado a conhecer 

Jesus Cristo, nosso irmão e amigo e pedimos que nos torne firmes na fé. 

 

 

Coimbra, 13 de Agosto de 2011 

Virgílio do Nascimento Antunes 

bispo de Coimbra 

 


