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Texto 1
CLARA E FRANCISCO, NAMORADOS?

Esta pergunta me fazem milhares de vezes. Perguntas são melhores que respostas. Não tenho
respostas, tenho modelos: Francisco de Assis e Clara de Assis evidenciam que o fundamental
da vida humana é relacionar-se. Amaram a Deus como Alguém real e não como abstração;
deixaram suas casas para conquistar a liberdade de amar e repartir. São enamorados do Amor
que os fez livres para fazer suas escolhas. Viveram em meio a todos porque souberam sair de
si e deixar transparecer amor, ternura, pureza, vigor, prece e ardor. Namoraram as palavras
do Evangelho e fizeram parte do sonho de Deus: o amor tem que transformar tudo em homens
novos, mulheres novas, mundo novo, Boa Nova proclamada de cima dos tetos. Namoraram,
olhos nos olhos, um Crucifixo Glorioso. Francisco reconstruiu um lugar para Ele. Clara
embalou em extasiado silêncio o mistério que Dele emanava: ser Amor em pé entre
escombros. Iluminaram-se de preces, a linguagem mais expressiva de quem ama; incendiaram
um bosque num banquete santo, éros sublimado em ágape, porque amar é alimentar-se.
Namoraram as chagas dos leprosos e mendigos descobrindo sentidos em meio ao podre.
Francisco foi pelas estradas do mundo, Clara permaneceu no mundo fontal de todos os passos:
a contemplação. Os dois abraçaram a Pobreza na Riqueza de Amar. Abriram seus corações e
braços para abraçar o cosmo inteiro. Gosto demais de uma canção de Frei Acílio Mendes,
OFMCap, que diz: “Na paz fecundante de São Damião. Os sonhos floriram e amadureceram!
As rosas da Páscoa, os lírios da Paixão. A vida de Clara com amor teceram. Francisco é do
bosque, Clara é do jardim. Francisco é do rio, Clara é da fonte. Clara e Francisco são do mar
sem fim. Ela desce a gruta, ele sobe ao monte. Francisco é do Alverne, fascinante de luz.
Clara
é
da
planície,
serena
e
interior”.
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Clara e Francisco nos ensinam a reconstruir o Amor e feliz com Ele! Não se faz feliz
alguém, mas se faz feliz com Alguém! É preciso colocar o Espírito no interior dos
relacionamentos. Foram Clara e Francisco namorados? As Fontes Franciscanas e Clarianas
silenciam. Os historiadores dizem que é impossível. A nossa imaginação ferve. As estradas
do mundo falam. O mosteiro reza e canta o Amado. Não interessa o que eles foram entre os
dois, mas sim o que foram a partir dos dois: aceitaram ser instrumentos de Amor nas mãos do
Altíssimo, Esposo e Espelho. Fizeram do Amor um estado de ser, o fazer foi consequência
disto. Desprendidos e naturais, tornaram o feminino místico e o masculino sensível.
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Texto 2
QUEM ENCONTROU UM AMIGO, ENCONTROU UM TESOURO!
Num mundo repleto de solidões e de generalizada falta de comunicação, saber que temos
alguém que nos faz viver o contrário disso, faz toda a diferença.
É bom saber que tem vidas que se cruzam com a nossa para nos ajudar a ser quem somos.
(Priscilla Du Preez/ Unsplash)
Por Carlos César Barbosa*
Há coisas em nossa vida que de um algum modo refletem a presença e o cuidado de Deus.
Nem sempre temos a clareza, mas essa presença é sempre maior do que imaginamos ou
percebemos. E a amizade é uma dessas coisas.
Na Bíblia, três passagens, cada uma em seu contexto, sempre me chamaram a atenção quando
o assunto é amizade. No Livro dos Provérbios, o autor bíblico lembra que “há amigos mais
fiéis que um irmão” (Pr 18, 24). Ainda nos livros sapienciais da Bíblia, o autor do Eclesiástico,
de forma bastante realista nos faz ver que não é fácil encontrar verdadeiramente um amigo.
Com razão, ele diz que “um amigo fiel é poderosa proteção: quem o encontrou, encontrou um
tesouro. Não há nada que se compare, é um bem inestimável. Um amigo fiel é um bálsamo
de vida.” (Ecl 6, 14). Por fim, e não menos importante, é provocador e exigente as palavras
de Jesus no Evangelho de João, afirmando e dando o exemplo que “ninguém tem amor maior
do que aquele que dá a vida por seus amigos” (Jo 15,13).
Uma coisa é certa: é bom ter amigos por perto. É bom saber que tem vidas que se cruzam com
a nossa para nos ajudar a ser quem somos. E se fizermos um exercício de gratidão à vida
veremos quantas pessoas Deus colocou e segue colocando em nosso caminho e que são
verdadeiros sacramentos para nós. É claro, também, que não se pode mitificar a amizade. Há
amizades sublimes e há ‘amizades’ que sequestram o mais precioso de nossa subjetividade.
Mas não há como negar que uma experiência profunda de amizade é uma das mais belas que
podemos ostentar em nossa existência.
A Bíblia tem as suas definições e, certamente, cada um de nós, a partir das muitas experiências
poderíamos, a nosso modo, enunciar as nossas. O que talvez coincida por detrás de qualquer
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definição é constatar que a amizade é sempre um dom, mas é também tarefa. Mantêla exige cuidado.

Para além de todo o mistério que a amizade traz consigo, poder contar com um verdadeiro
amigo é, de fato, como encontrar um tesouro. Num mundo repleto de solidões e de
generalizada falta de comunicação, saber que temos alguém que nos faz viver o contrário
disso, faz toda a diferença.
Seja ao amigo de perto ou de longe, ao que se fala muito ou pouco, ao que precisa perdoar ou
festejar, ao que mais se parece ou àquele que é o oposto, um ‘amigo fiel não há nada que se
compare’. Por que não celebrar a amizade hoje com um abraço, um riso, um brinde, uma
mensagem, uma oração? O modo não importa, apenas celebre o bem inestimável da amizade.
*Carlos César Barbosa é bacharel em Relações Internacionais pelo Centro Universitário de
Brasília (UniCEUB). Estudou na Universidad de La República (Uruguai). Atualmente estuda
Filosofia na Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, em Belo Horizonte. (FAJE); é jesuíta.
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