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D

iz-se dos três Reis Magos, que visitam o
Menino e sua Mãe, que se prostraram e
adoraram. O mesmo se poderia dizer dos pastores.
Toda representação do presépio nos mostra os
pastores em um gesto de veneração pois, por meio
do anjo, sabem bem que esse Menino é o Salvador,
o Messias, o Senhor. E quantas imagens antigas nos
mostram Maria em adoração silenciosa diante do
Menino amorosamente colocado no chão! Os dias
de Natal são um tempo em que a adoração a Deus –
já conhecida pelo Antigo Testamento, por exemplo
nos Salmos – recebe motivos totalmente novos
para se inflamar e, graças a isto, também uma
forma totalmente nova: nós podemos e devemos
adorar a Deus neste pequeno Menino que Ele nos
enviou. Isto é tão assombroso que nos força a
pensar. também de modo novo. este ato de
adoração, que em nossa época secularizada se
tornou para nós uma realidade consideravelmente
estranha.
Se ainda existe em nós uma relação pessoal com
Deus, na maioria das vezes lhe apresentamos
nossas súplicas, e isto é justo; mais raramente lhe
agradecemos – dos dez leprosos curados por Jesus,
somente um retorna para lhe agradecer –; ou,
quando um sofrimento nos atinge, fazemos um ato
de entrega devota à incompreensível vontade
eterna de Deus, e isto também é justo. Mas
resignação, submissão devota à vontade de Deus,
ainda não é adoração.

3

O

que é adoração? Deus é único e
infinitamente misterioso. Da mesma forma,
também o ato pelo qual O reconhecemos com todo
nosso ser, como Deus, nosso Deus, é único e, por
conseguinte, não tão fácil de descrever. Façamos
uma tentativa, apesar de tudo: reconhecer que
somente Deus é por Si mesmo, enquanto tudo o
que é criado existe somente por Seu querer e agir
onipotentes e, por consequência, não tem suas
raízes em si mesmo, mas nEle, o único
incondicionado e absoluto. Reconhecer, portanto,
que Deus é o verdadeiro por excelência, a
quintessência de toda verdade e, em consequência,
que Ele sempre tem razão no que desejar fazer ou
deixar acontecer; que é uma loucura disputar
contra Deus, como se fosse possível lhe atribuir um
erro ou um mal, e que o homme révolté acaba
destruindo sua própria essência. Reconhecer que
Deus é o bem por excelência, a quintessência de
toda bondade e, portanto, não apenas sempre tem
razão, mas que por seu ser e suas disposições é
digno de ser amado também de modo
incondicional, amado com a doação reverente de
todo nosso coração. Reconhecer que Deus é
absolutamente belo, a quintessência de toda
beleza, e portanto devemos lhe dar razão com
sumo entusiasmo e servi-Lo com júbilo, como os
Salmos aclamam a Deus exultantes e São Paulo
exige dos cristãos: «Cantai hinos de louvor a Deus
cheios de gratidão em vossos corações». Segundo a
Escritura, Deus como verdade absoluta é «nosso
rochedo», que nunca pode vacilar; como bondade,
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é nosso «pastor», «sob cujas asas estamos
protegidos»; como beleza é o Senhor da «glória»,
nossa felicidade, encanto, arrebatamento plenos.
Tudo isto já sabe o Antigo Testamento, no qual o
coração do homem piedoso se entrega a Deus em
doação amorosa, em ação de graças, em confiança
plena, em reverência profunda, felizmente livre de
toda angústia.

P

ois bem, o que acontece se agora Deus nos
envia sua Palavra eterna ao mundo na
forma de uma criança? Em primeiro lugar se
buscará compreender o que Ele quer nos dizer com
esta nova forma de falar.
Certamente, como sempre acontece por meio de
sua Palavra, Ele diz algo de si mesmo. Em tudo o
que este Menino é e em tudo o que chegará a ser,
como jovem, como homem, como mestre e fazedor
de milagres, como quem cala diante do juiz, como
flagelado, desprezado, rejeitado, como aquele que
grita no abandono de Deus na cruz, como o
sepultado, como aquele que vive nova e
eternamente dentre os mortos: em tudo isto está a
Palavra que Deus diz, e diz – na verdade – sobre si
mesmo. Se Deus é a verdade por excelência, então
necessariamente toda palavra que nos diz e que
provém do centro da verdade deve ser também
uma declaração sobre Ele. Se Ele é o bem por
excelência, então se doa a nós em todas essas
palavras que representam a vida e paixão, a morte
e a ressurreição de Jesus. E se Ele é a beleza por
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excelência, então a verdade e o bem que nos diz e
concede é sempre também uma realidade
maravilhosa em altíssimo grau.
Então, se Deus é uma criança pequenina, assim
sendo Ele diz: em toda minha onipotência, que Eu
realmente sou e possuo, sou ao mesmo tempo tão
pobre e humilde e digno de confiança como esta
Criança, e ainda mais: não somente «como», sou
realmente esta Criança. E quando Jesus mais tarde
ensinar, falará do último lugar em que nos
devemos colocar: do servir, do dar nossa vida pelos
irmãos; e isto não somente como ensinamento
moral para os homens, mas sim como algo que Ele
mesmo é e realiza, como manifestação do coração
de Deus, de Seu Pai. Faz isto, pois assim é Deus! E
agora, o que é terrível: quando Jesus sofre pelos
pecadores e, carregando os pecados, já não sente o
Pai e grita como quem é deixado cair, como quem
morre sedento de Deus: de novo, assim é Deus!
«Deus amou tanto o mundo», diz a Boa Nova, «que
entregou a ele seu Filho único» até chegar ao
estado de abandono – intemporal – de Deus. E
quando Jesus reparte a si mesmo como comida e
bebida: assim é Deus! Sim, é o Pai quem nos
oferece esta palavra e esta carne de Deus –
sangrenta, dilacerada, chagada pelos homens –
como participação em sua vida eterna. E quando o
coração de Jesus é traspassado e transformado em
uma cavidade esvaziada na qual se pode pôr o
dedo e, com isso, o homem inteiro – «em Vossas
Chagas escondei-me» – assim é Deus! Uma ferida
que alcança até seu coração, e na qual nos
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curamos.
Dizer tais coisas não é nenhum exagero, mas um
simples sentir meditativo cristão com o mistério
do Natal. A Palavra de Deus se faz carne: carne que
toma o peito da Mãe, que mais tarde luta pela vida,
que deve sofrer horrores e morrer, mas que em
todos os seus estados e situações é Palavra de Deus
e em todos eles nos diz algo da essência de Deus.
Concluindo: adoramos a carne? Não, somente
adoramos a Deus. Deus que é o único que nós
certamente não somos, Deus o totalmente-Outro, o
Ser por si, o Onipotente. Mas a quem aprouve nos
mostrar que é suficientemente onipotente para
poder
ser
também
impotente,
que
é
suficientemente bem-aventurado para poder
também sofrer, suficientemente glorioso para
poder se colocar no lugar mais baixo de sua
criação. E Deus não opera «como se»: como se
fosse humilde e pobre e uma criança. Mas este é
seu mistério: sua riqueza consiste em um amor
eterno que se doa sem reservar nada para si; e seu
poder, na possibilidade de conceder igualmente
poder e liberdade a outros seres, sobre os quais
não quer predominar, a não ser pela impotência de
sua cruz. Como Deus pode não saber em seu
coração, Ele que criou as crianças, como sente o
coração de uma criança?
E agora podemos nos perguntar: existe um Deus
que seja mais misterioso e incompreensível que o
Deus dos cristãos, justamente por ser não somente
um Deus distante, mas um Deus próximo, um Deus
a quem não se deve buscar sobre as nuvens e
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adorar a uma distância irrevogável, mas o Deus
que, como um homem, mais ainda, sendo um
homem, relaciona-se conosco e, fazendo-o, não
deixa de ser o Deus verdadeiro, totalmente-Outro,
eterno, imortal e onipotente? Pelo mistério do
Natal este Deus não perdeu nada de sua
incompreensibilidade, mas, pelo contrário,
tornou-se ainda mais incompreensível. Somente
agora podemos vislumbrar o quão longe chega, na
verdade, a onipotência divina: até a potência de
poder ser também uma criança impotente. E nós
não podemos nos apartar deste Deus sob o
pretexto de que «já ninguém entende nada» – no
fim, Deus é verdadeiramente Deus, ou somente um
homem? – mas somos sempre remetidos
novamente à sua presença entre nós que, desde o
nascimento de Jesus, ninguém mais pode ignorar.
Nós viramos para nos afastar dEle, mas a figura de
Jesus já volta a nos encontrar pelo outro lado. Não
importa se nos tornamos marxistas ou budistas,
nunca escapamos dEle. A história do mundo
mudou a partir do Natal. Desde agora existe
somente um sim ou um não a este Deus que se
tornou concreto em Cristo. Somente agora existe
um ateísmo autêntico. E, se é pura, já não pode
existir adoração mais profunda que a cristã.
Os Reis Magos, os pastores, Maria: todos eles
adoram o Menino; como mais tarde os discípulos,
quando alcançarem a fé, adorarão o homem Jesus.
Porque reconhecem que é a Palavra pessoal, a
expressão, a exegese de Deus. Tudo em Jesus diz:
«Assim é Deus, assim é meu Pai e vosso Pai que
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está no céu, assim é nosso Espírito eterno. Eu volos mostro, para que também vós tenteis viver
nessa direção: “Sede perfeitos como vosso Pai
celeste é perfeito, que faz nascer o sol sobre bons e
maus”».

N

a Palavra encarnada, então, podemos
adorar a Deus de um modo novo, cristão,
porque não somente mostra a Deus de longe, mas
ela mesma é Palavra divina desde o coração e a
boca de Deus. «A Palavra estava junto de Deus e a
Palavra era Deus», e essa «Palavra se fez carne» e
nos «explicou» Deus, que ninguém viu. Mas, o que
acontece com todo o mundo restante? Com os
homens em torno de nós, com todas as nossas
ações e ocupações? Tudo isto não é Deus de modo
algum e, portanto, de modo algum é digno de
adoração. É mundano, criatural, e não se há de
afirmar que naquilo que é criado como tal, exista,
no mais profundo, uma centelha divina incriada.
Senão, deveríamos adorar a nós mesmos. No
entanto: não existe algo verdadeiro nesta maneira
de falar, que diz que no núcleo do ser humano
existe algo divino? Como cristãos, responderemos:
sim, todo homem tem em si algo divino, mas não
por natureza, por ser criado, e sim por graça de
Deus, pois todos os homens estão destinados,
escolhidos e chamados a ser filhos do Pai e irmãos
de Jesus e portadores do Espírito Santo. Muitos,
talvez a maioria, nada ou muito pouco sabem desta
vocação, e vivem no que é passageiro como se aqui
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não existisse nada eterno. Dessa forma tampouco
veem, no próximo que encontram, algo que supere
o mundano. Veem seu rosto, suas maneiras, suas
qualidades favoráveis e desfavoráveis; alegram-se
com as primeiras, incomodam-se com as segundas.
Não veem que o outro é, em Cristo, um filhocriança do Pai, amado pelo Pai porque Cristo
colocou seu ser por ele e o fez seu irmão. Também
se pode dizer: um filho a quem o Pai ama livre e
voluntariamente, de tal modo, que entregou seu
Filho por ele. Pagando, como diz São Paulo, um
alto preço por esse seu amor. Os homens,
normalmente, veem em seu semelhante somente
alguém igual a eles, um exemplar fortuito entre
milhões, do mesmo tronco do qual eles mesmos
são formados. Moedas de pouco valor; algumas
saíram melhor que as outras, têm maior valor de
compra, maior valor de coleção que as outras.
Nossa psicologia e sociologia – hoje tão queridas –
partem sempre deste pressuposto: «O homem é
homem»; em princípio, cada um é substituível por
outro, porque no final todos são feitos segundo o
mesmo modelo, cozidos no mesmo molde,
modelados no mesmo torno.
Somente o cristão tem a possibilidade de
perceber algo único em cada homem que encontra:
um ser que não é conhecido por Deus como um
exemplar meramente fortuito, mas a quem Deus
ama em sua unicidade irrepetível e insubstituível.
Isto se dá somente a partir de Jesus Cristo. A voz
do céu ressoa sobre Ele: «Tu és meu Filho amado
em quem coloquei todo meu bem-querer». Tu e
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ninguém mais que Tu, que não podes ser
equiparado nem substituído por nenhum outro.
Mas, em Ti me afeiçoei por todos estes homens, em
Ti cada um deles ganhou algo de Tua unicidade
primordial.
Todos nós somos, como diz o Apóstolo,
«configurados à imagem de seu Filho», o qual se
tornou o «primogênito de muitos irmãos». E no
pensamento eterno de Deus nunca fomos outra
coisa que esses filhos e filhas amados, «escolhidos
desde a fundação do mundo em Jesus Cristo, para
sermos santos em sua presença».
Se isto é de fato verdade, o que o cristão vê em
seu semelhante? Não vê um exemplar de ser
humano questionável, barato, sumamente
imperfeito, mas, através de todos os seus defeitos,
um ser único que Deus mesmo ama com amor
inconfundível, por suja e enterrada que se
encontre nele a imagem de Deus. E o Amor que
ama a esse homem é digno de adoração. Não
estamos dizendo algo ridículo: que os homens
devem adorar-se uns aos outros; somente
queremos afirmar esta coisa séria e prenhe de
consequências: que cada um pode e deve chegar a
ser para o outro um motivo para adorar o amor de
Deus por nós, por cada um de nós, assim como é
visto por Ele.
Consequentemente, não precisamos erigir
nenhum muro de separação entre os momentos
que reservamos para a oração e (assim se espera) a
adoração a Deus, e nossa vida cotidiana, na qual
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temos que pensar em outras coisas. Naturalmente,
se em nossa jornada não reservamos um momento
para imediatamente nos recordar de Deus e no
qual sentimos e meditamos sobre seu amor eterno
por cada um de nós, então nunca nos ocorreriam
tais coisas quando nos encontramos entre nós, em
meio do corre-corre da vida diária. Mas se uma
vez, meditando o mistério do Natal, abrimos
caminho para o amor adorável de Deus, então não
há nenhum motivo para abandonar essa atitude de
adoração durante nossas tarefas cotidianas; então
não somente permanecemos sempre rodeados por
esse mistério, como cada encontro com qualquer
homem no-lo apresenta de modo novo diante de
nossos olhos.
Existe um maravilhoso hino latino antigo de
adoração ao Santíssimo Sacramento que antes
estava em todo livro de oração, e cuja primeira
estrofe reza assim:
Adoro te devote, latens Deitas
quae sub his figuris vere latitas
tibi se cor meum totum subjicit
quia te contemplas toum deficit.
Que poderíamos traduzir: «Adoro-Vos com
devoção, Deus escondido / que sob estas
aparências estais presente. / A Vós se submete
meu coração por inteiro, / e ao contemplar-Vos se
rende totalmente». – Agora, parece-me, é-nos
concedido compreender sob «estas formas» não
apenas as formas do pão e vinho nas quais a
Divindade se esconde, mas também todas as
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formas do mundo, as do homem sobretudo, mas
também todas as outras que foram criadas para o
homem e pertencem ao seu lar terreno. Quem
puder ver e enfrentar o mundo em tal atitude, dele
se poderá dizer que caminha na presença real de
Deus.
Muitos creem que, para chegar a isto, seria
necessário um longo tempo de preparação
meditativa e de exercício técnico. Não creio. Basta
que simplesmente tragamos contemplativamente
à memória nossa Fé, que no Natal recebe seu dom
visível: «Deus amou tanto o mundo» e a cada um
de nós «que entregou seu Filho único por ele» e
por cada um de nós. Este Filho entregue está
colocado diante de nossos olhos. Aqui no Natal, na
Cruz, no Domingo de Páscoa, aqui em cada dia
comum do ano litúrgico.

N

ão podemos terminar esta contemplação
sem uma última consideração. O Filho que,
como Menino, está deitado no chão diante de nós,
não foi obrigado pelo Pai a esta encarnação. Sim,
Ele é o mesmo e único Deus como é o Pai, do
mesmo modo perfeitamente livre e soberano como
o Pai e o Espírito Santo. Ele, o Filho, se ofereceu
desde toda a eternidade e em plena liberdade
divina para ser o bom fiador em favor da criação
de Deus Pai; e em vista deste oferecimento, o Deus
trino pôde ousar criar um mundo, como este veio a
existir de maneira concreta, e ainda caracterizá-lo
como «muito bom». O Filho reunirá na cruz todo o
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indizível sofrimento do mundo e apresentará ao
Pai a prova de que se pode amar e adorar a Deus
sobre todas as coisas, mesmo em meio ao
abandono de Deus. Mas aqui, o que acontece no
coração do Pai? O oferecimento de si, do Filho, não
o tocou e traspassou desde a eternidade até o mais
íntimo? Diante deste oferecimento, não deve ter
ficado maravilhado ab aeterno de que uma tal ideia
pudesse surgir do abismo da liberdade divina? Isto,
sem dúvida alguma, está dito de modo muito
humano, mas como poderíamos expressar isso se
queremos nos ater à contraposição das pessoas ou
hipóstases divinas na una e única divindade? E se
agora, no Natal, a obra está cumprida e o Pai vê
diante de si, no chão, o pequeno, um Menino que já
está marcado pela hora das trevas que virão,
então: não se há de designar este mesmo assombro
do Pai como uma suprema forma de adoração? Por
que o Pai não poderia adorar a maravilha do amor
divino do Filho, assim como o Filho em sua vida
terrena sempre adorou o Pai e sua vontade
amorosa? «Santificado seja Teu nome; venha Teu
reino, faça-se Tua vontade assim na terra como no
céu»: sim, isto é oração de adoração. E o Espírito
Santo, que é expressão e testemunha do amor
recíproco entre Pai e Filho: como não poderia
adorar, de novo, essa eterna adoração recíproca?
Deus é um milagre na profundidade insondável
de sua essência. No mistério de sua personalidade
trina é um milagre para si mesmo. Deus nunca se
acostuma com Deus. Tudo Nele é acontecimento
eternamente presente: o nascimento do Filho a
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partir do Pai, o pulsar mútuo do amor do Pai e do
Filho na procedência do Espírito Santo; tudo isto é,
para o próprio Deus, digno de adoração.
Não podemos, pois, imaginar que adorando a
Deus cumprimos e nos livramos de uma penosa
obrigação. Adorando, entramos simplesmente na
verdade, bondade e beleza do próprio Deus, e
realizamos, também simplesmente, a lei da
verdade, do bem e da beleza de nossa própria
existência, pois «Deus não está longe de cada um
de nós; Nele vivemos, nos movemos e existimos,...
somos de sua linhagem».
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