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Conservar o “deserto” para amar a terra

O divino se manifesta porque justamente no deserto mora o nosso limite

Piero Stefani

"O deserto expõe o limite humano e, portanto, abre ao divino", escreve Piero Stefani, filósofo, 
biblista, especialista em judaísmo e em diálogo judaico-cristão e ex-professor das universidades de 
Urbino e de Ferrara, em artigo publicado por La Lettura, 23-08-2020. 
www.ihu.unisinos.br

O deserto torna manifesto o limite humano. Por isso nele ressoa a voz do infinito. Para sobreviver, o
ser vivo precisa se relacionar com o "outro de si". Precisa de sol, ar, água, alimento. No deserto, essas
realidades são muito vigorosas ou muito escassas. Os raios solares são excessivamente potentes, se houver
areia e vento o ar torna-se irrespirável, o solo árido não dá frutos, a água concentra-se em perdidos oásis,
noutros locais tudo é árido. Se um indivíduo se perde no deserto, destino está selado.

Immanuel Kant fala de duas coisas que enchem sua alma de admiração e veneração sempre
novas: o céu estrelado acima dele e a lei moral nele. O olho via multidões de estrelas, mas o filósofo
sabia que o que ele  via era  muito  pouco: o planeta  Terra  é um pontinho no universo.  Em uma
perspectiva física, não somos nada; é apenas a lei moral que nos abre ao infinito.

Mesmo no deserto  à  noite,  as  estrelas  são  muitas  e  brilhantes;  entretanto,  na  narrativa  de
fundação do povo hebraico, aquela do êxodo, o céu noturno não desempenha nenhum papel. Para
Israel, mais do que uma contemplação atônita, conta uma errância incerta. No deserto do Sinai, o
povo judeu levou quarenta anos para superar uma distância de pouco mais de 200 quilômetros.

A Lei teve e tem um grande peso; entretanto, por mais que se raciocine e se examine, ela não é
encontrada dentro de nós. A Lei vem de fora, foi de fato revelada por Deus, por meio de Moisés, no
Monte Sinai. No coração do deserto, as palavras descem do alto. O deserto expõe o limite humano e,
portanto, abre ao divino. É assim quando ocorre a experiência de um maravilhamento suspenso entre
a pergunta "quem somos nós?" e a sede de infinito sentida dentro de nós.

A Bíblia não ignora esse estado de espírito (a respeito basta ler o Salmo 8), mas não tem nada a
ver com o deserto. Desde sua primeira aparição, ligada à revelação do Senhor a Moisés ocorrida na
sarça ardente (Êxodo 3-4), movemo-nos na direção oposta: não é a alma humana que se abre para o
divino, mas é o Senhor, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que toma conta do ser humano. Do Horebe
(outro nome para o Sinai) o Senhor envia Moisés para libertar seu povo da escravidão egípcia.

O Deus que se manifesta na solidão desértica se preocupa com seu povo. Após a saída do Egito,
a história que se passa no deserto é uma história coletiva para Israel. Em lugares remotos e inóspitos,
nunca houve tantas pessoas. Coletivamente, há carência de água (saindo milagrosamente da rocha),
comida (maná e codornizes): sem a ajuda direta de Deus não se poderia prosseguir. Como povo se
recebe a Lei que trata, não por acaso, sobretudo das relações interpessoais (basta pensar nos Dez
Mandamentos). Como coletividade, se depara com provas que normalmente não são superadas. A
expressão "bezerro de ouro" ainda está carregada de significados simbólicos reconhecíveis.

Tudo, para o bem ou para o mal, parece se concentrar no deserto, inclusive, paradoxalmente, a
promessa de sair dele para chegar à terra onde emana leite e mel. Uma vez no país pela voz dos
profetas,  porém,  teria  havido  uma  espécie  de  nostalgia  daquele  tempo  inicial  que  foi  difícil  e
dramático: quase todos, inclusive Moisés, morreram antes de chegar à terra. Para Israel, a marca da
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origem permanece  indelével.  Moisés  e  Elias  jejuaram 40 dias  no deserto,  depois  de que  ambos
encontraram Deus.

Os Evangelhos, em vez disso, nos contam que Jesus, no final de sua estada no deserto, se
encontrou com o diabo. Não é uma pequena diferença. As tentações, porém, serviram para afirmar
perante o "adversário" a unicidade de Deus, o único que deve ser adorado e a quem deve ser prestado
culto (Mateus 4,10). Nessas palavras está contida a derrota de Satanás. Logo depois, Jesus iniciou sua
missão de pregar a conversão e a proximidade do reino às pessoas.

Na tradição bíblica e corânica, o deserto é um lugar ao qual se é enviado. Foi assim também
para Maomé, o profeta do Islã. Os primeiros versos do Alcorão desceram sobre ele vindos de Gabriel
quando ele estava em uma caverna no deserto. Foi revelado a Maomé que ele agora era o "Enviado"
(Rasul) de Alá. Ele também, longe de ficar no deserto, teria ido em busca de outros seres humanos.

Charles de Foucauld: 
as sete palavras para hoje de um padre do deserto

Pablo d’Ors

Charles de Foucauld (1858 – 1916) é um padre do deserto contemporâneo. A fonte da qual
beberam os padres do deserto foi a mesma da qual o irmão Charles também bebeu, cuja missão –
essa é minha tese – não foi a de fundar algo radicalmente novo, mas a de inaugurar para o
Ocidente  um  caminho  contemplativo  que  havia  ficado  no  Oriente  cristão,  em  particular  na
república monástica do monte Athos. No meu modo de ver, Foucauld recebeu a colossal tarefa de
recuperar essa milenar tradição de sabedoria e de atualizá-la. Por isso mesmo, sua obra não fez
mais que começar.

Pablo d’Ors, sacerdote, escritor e conselheiro cultural do Vaticano, em artigo publicado por 
Alfa y Omega, 01-12-2016.
www.ihu.unisinos.br

Charles de Foucauld (15 de setembro de 1858 – 01 de dezembro de 1916) é um padre do deserto
contemporâneo. Sua vida e obra, que bebem da espiritualidade de figuras da estatura de Agostinho, Bento,
Francisco e Inácio, remontam aos padres do ermo que povoaram os desertos da Síria e do Egito durante os
primeiros séculos do cristianismo. Para entender Foucauld em sua verdadeira dimensão, há que irmaná-lo
com Dionísio, o Areopagita e Efrém da Síria, com Isaías, o Anacoreta ou Gregório de Nazianzeno. A
fonte da qual beberam estes padres do deserto e que mais tarde concretizaria o movimento hesicasta foi a
mesma da qual o irmão Charles também bebeu, cuja missão –essa é minha tese – não foi a de fundar algo
radicalmente novo, mas a de inaugurar para o Ocidente um caminho contemplativo que havia ficado no
Oriente cristão, em particular na república monástica do monte Athos. No meu modo de ver, Foucauld
recebeu a colossal tarefa de recuperar essa milenar tradição de sabedoria e de atualizá-la. Por isso mesmo,
sua obra não fez mais que começar.

Ilustrarei esta tese com as sete palavras que, no meu entendimento, refletem mais ricamente a
contribuição daquele a quem, hoje, nós chamamos irmão universal:

Busca

A vida deste homem foi totalmente rara. Foucauld não se parece com ninguém. Dizia de si,
segundo as épocas, que queria ser monge ou eremita, mas o certo é que viajou muitíssimo, que passou
por diferentes lugares, que foi um peregrino estrutural. Esta mudança de horizonte, geográfico, mas
sobretudo existencial, esta metamorfose constante que o levou a ser hoje um explorador disfarçado de
judeu  e  amanhã  autor  de  um  dicionário  tuaregue,  hoje  soldado  do  Exército  francês  e  amanhã
jardineiro de algumas freiras em Nazaré, coloca às claras sua contínua busca. Foucauld, como Gandhi
ou Simone Weil em outras ordens, fez de sua vida um autêntico e contínuo experimento.
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Consciência

Passou a vida examinando sua consciência, entrando nas motivações de seus atos, examinando
cada detalhe  minuciosamente,  como aprendeu de  Santo  Inácio,  projetando sonhos  com os  quais
poderia dar corpo a uma intuição, olhando-se no espelho de Jesus Cristo, seu Bem-amado, estudando
o mais conveniente, reprovando suas próprias faltas, agradecendo os dons recebidos... Foucauld, que
foi um soldado em sua juventude, no fundo, não deixou de sê-lo em sua idade adulta. Não só era um
apaixonado, mas um estrategista: alguém que planeja sua entrega, que reforça os flancos mais fracos,
que esboça planos para dar fecundidade a seu ingovernável amor. Passou muitíssimos dias e horas na
mais estrita solidão e no mais rigoroso silêncio.  E nesse caldo de cultivo,  aprendeu a escutar.  E
obedeceu a voz que escutava e, mais que isso, fez dessa escuta e dessa obediência um estilo de vida:
sempre escutando e obedecendo, sempre após a aventura de ser a si próprio. Sempre entendendo que
ele era a melhor palavra, talvez a única, que Deus lhe havia concedido.

Deserto

Foucauld  se  converteu  na  África  do  Norte,  admirando  a  extraordinária  religiosidade  dos
muçulmanos. Entendeu o deserto primeiramente em forma de metáfora, daí que buscava ser monge,
inicialmente, em Ardèche, e depois em Akbès e até na Terra Santa; mas depois voltou ao deserto do
Saara, o de sua juventude, a seu amado Marrocos e a sua desejada Argélia. E era ali que o destino e a
providência lhe esperavam. Talvez porque poucas localidades da terra, ao estar tão desoladas, podem
evocar e remeter com tanta força ao mundo interior. Foucauld é um sinal permanente de como sem
deserto e purificação não há caminho espiritual.

Adoração

Em meio a esse deserto, Foucauld adora. Esta é uma palavra que hoje nos é estranha, mas
adoração significa, pura e simplesmente, que o homem não se realiza pela via do ego, mas saindo do
próprio  micromundo  e  superando essa  tendência  tão  nefasta  como generalizada  à  apropriação  e
autoafirmação. Adoração quer dizer tão somente deixar de viver a partir do pequeno eu para dar passo
rumo ao eu profundo, onde mora o hóspede divino. Saibam ou não, todos os que buscam o mistério
por meio da meditação tem - temos - em Charles de Foucauld um mestre insigne. Amou muito porque
silenciou muito. Falamos dele porque se esvaziou de si.

Nome

“Te quero, te adoro, quero oferecer tudo por ti, como me amas, como te amo, te dou graças,
coloco-me em suas mãos, faz de mim o que desejares, te louvo, meu Bem-amado...”. Na história,
poucos homens como Foucauld deixaram um testemunho escrito tão eloquente de seu apaixonado
amor por Jesus de Nazaré. O nome de Jesus, como um incansável mantra, acompanhou Foucauld
durante quase todos os minutos de sua vida. Era um louco de amor, um apaixonado por esse nome,
alguém que deixou que o nome, e a pessoa a quem evoca, lhe possuíssem. Isto significa que a solidão
na qual Foucauld viveu era acompanhada, por mais dura que em algumas ocasiões pudesse ser. Que
seu silêncio era sonoro, por mais doloroso que muitas vezes pudesse ser. Só há uma palavra que
explica a incrível aventura humana de Foucauld: Jesus.

Coração

O nome de Jesus foi se enraizando em sua consciência e em seu coração, de modo que ambas,
unidas por fim no que poderíamos chamar de coração consciente, eram o lugar em que essa Presença
morava. Foucauld foi um sentimental. Ainda que seu chamado tenha sido a oração contemplativa e
silenciosa, nunca abandonou a oração afetiva, alimentada por palavras e imagens que lhe inflamavam.
Praticou o que os hesicastas chamam a guarda do coração: sentir a vida, oculta e frágil, em cada
palpitação;  sentir  a Vida com letras  maiúsculas nessa nossa vida,  tão limitada como intensa,  tão
humana e tão divina.
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Fracasso

Ao término de sua vida, pouco antes de ser assassinado, Foucauld se encontra com as mãos
felizmente vazias. Seria possível dizer que ao longo de sua existência colheu um fracasso após outro:
foi o último de sua promoção no Exército, do qual, repetidas vezes, esteve a ponto de ser expulso por
seus escândalos e indisciplina. Fracassou também como patriota e abortou sua vocação de explorador,
desperdiçando uma brilhante carreira profissional. Monge fracassado da trapa de Heikh. Fracassado
também em seu quimérico projeto de adquirir o monte das Bem-aventuranças para se instalar ali
como  eremita.  Nenhuma  só  conversão  após  anos  de  apostolado.  Nenhum só  seguidor  após  ter
redigido tantos esboços de uma regra para seus projetados eremitas. Ignorado pela administração civil
e pela eclesiástica, nenhum escravo redimido, nenhum companheiro para sua missão...

Foucauld  é  um  dos  melhores  ícones  do  fracasso,  porque  preferiu  os  últimos  postos  aos
primeiros, a vida oculta à pública, a humilhação à exaltação. Por tudo isso, Foucauld é essa imagem
na qual todos os fracassados da história podem se reconhecer. E por tudo isso vejo, muitas vezes, as
pessoas do mundo caminhando em uma direção e Foucauld na contrária. Mas não é o único; há outros
com ele, todos solitários, todos loucos. E o primeiro dessa fila é o próprio Jesus Cristo, o mais louco
de todos.

Enzo Bianchi - Conservar o “deserto”

O “deserto” se revela, ainda hoje, uma categoria espiritual mais do que geográfica ou física:
retirar-se à parte, não compartilhar o modo de pensar e de agir da maioria, aceitar a provação e a
privação para saborear aquilo que se considera realmente essencial, fazer silêncio para aprender a
escuta, conservar a solidão para saber ler no próprio coração e no alheio...

Artigo de Enzo Bianchi
publicado por Il Sole 24 Ore, 21-05-2017
www.ihu.unisinos.br

Quando o Édito de Constantino em 313 d.C. consagrou a liberdade de culto cristão e a adoção
do cristianismo como religião  do império,  a variada fermentação de “radicalidade”  que habitava
amplos setores do mundo cristão viu-se confrontado com um desenvolvimento inesperado da Igreja: o
cristianismo conheceu a sua primeira autêntica “crise de crescimento”.

Desaparecidas  as  perseguições,  desaparecia  também o “testemunho” por  excelência,  aquela
martyria oferecida por aqueles que estavam prontos para derramar o próprio sangue para afirmar a fé
no Senhor Jesus, morto e ressuscitado.

Assistia-se  a  uma  progressiva  expansão  do  número  de  fiéis  e,  no  mesmo  ritmo,  a  um
enfraquecimento das exigências exigidas aos catecúmenos e aos recém-batizados: assim, a história da
comunidade cristã primitiva de Jerusalém e as vidas dos mártires da fé começou a ser lidas como
testemunhos de uma “era de ouro”, em que o Evangelho tinha sido vivido com pureza e integridade já
perdidas. À forma por antonomásia da santidade, o martírio de sangue, somou-se a do eremitismo,
caracterizada por uma “separação”, um anacorese, uma retirada a um lugar deserto.

A área original desse movimento ascético abraçava todo o Egito, a Palestina e a Síria: a partir
daí,  experiências  independentes  e  paralelas  de  um  vida  eremítica  e  cenobítica  se  estenderiam
gradualmente à Capadócia e ao Ocidente, começando pelas zonas mediterrânicas da Gália e da Itália.
O deserto permaneceria, em todo o caso, como elemento comum caso para as várias experiências,
carregado como é  de reminiscências  bíblicas,  dos  40 anos de Israel  à  espera  de  entrar  na  terra
prometida, até os 40 dias de tentações vividas por Jesus no início do seu ministério público: lugar de
provação e tentação, mas também de compromisso entre Deus e o seu povo, como canta o profeta
Oseias.
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Mas o que buscavam os primeiros monges e, em particular, os eremitas, fugindo na solidão do
deserto? Ou, melhor, do que fogem com essa anacorese? Acima de tudo, do já onipotente poder do
império:  no deserto,  o  imperador  não busca  súditos  para  impor  tributos,  nem adoradores  que  o
venerem, nem envia para lá funcionários que o representem ou colonos que limpem o terreno, no
máximo, limita-se a recrutar lá alguns nômades para o seu exército. Nesse sentido, a fuga para o
deserto é contemporânea e não posterior ao testemunho do martírio de sangue: são duas maneiras para
afirmar com toda a própria vida que se quer servir apenas ao Senhor, e, muitas vezes, a escolha por
uma ou outra é imposta pelas condições externas.

O deserto, pela sua natureza,  predispõe tudo para que, na vida de quem o habita, não haja
nenhum Deus além do Senhor, nenhuma outra realidade objeto de adoração e de culto. Esse desejo de
servir a um único Senhor é acompanhado por uma rejeição da mentalidade mundana, do modo de
pensar,  de  agir,  de  julgar  próprio  de  quem serve  a  vários  mestres,  de  quem adapta  os  próprios
comportamentos  não à conformidade com o Evangelho,  mas sim ao seu grau de oportunidade e
conveniência, ao sucesso, ao dinheiro ou, mais simplesmente, à vida tranquila que eles asseguram.

No  entanto,  o  eremitismo,  justamente  devido  à  sua  especificidade  até  mesmo  dentro  do
fenômeno monástica,  sempre  seria  lido e interpretado de modo ambivalente:  por um lado,  ele  é
considerado como a forma excelente de vida monástica, apta para poucos; por outro, entreveem-se os
seus limites na impossibilidade anexa de servir aos irmãos no cotidiano e no risco de trocar a vontade
própria pela do Senhor.

Justamente por isso, a tradição monástica do Ocidente,  assim como do Oriente,  a partir  da
Regra  de  Bento  até  a  práxis  contemporânea  no  deserto  egípcio,  sempre  considerou  possível  a
abordagem à  vida  eremítica  somente  depois  de  um tempo  prolongado  de  vida  comunitária  e  o
consentimento  de  um  pai  espiritual.  Historicamente,  isso  aconteceu  muitas  vezes,  continua
acontecendo e seria desejável, de certa forma, que sempre acontecesse.

Mas o inverso também é atestado: quase todas as novas formas de vida cenobítica – começando
pelo próprio Bento – têm origem na retirada ao deserto do ermo de um homem sozinho, que abandona
tudo e todos, e que somente depois é alcançado por alguns discípulos, para os quais ele aceita ser guia
e redigir uma “regra” de vida.

Nas últimas décadas, tornou-se visível o fenômeno de um desenvolvimento da vida eremítica
em  diversas  Igrejas  locais.  O  que  dizer,  depois  de  uma  atenta  escuta  de  muitos  daqueles  que
empreenderam esse caminho e de uma observação do seu modo e estilo de viver o eremitismo? Eu
posso dizer que algumas são autênticas vocações à solidão, que surgiram depois de um tempo de vida
comum, na qual se experimentou a submissão recíproca e a obediência a um guia espiritual. Mas
diversas outras, na verdade, parecem ser ou uma fuga do ministério,  e portanto do presbitério da
Igreja  local,  ou uma solução encontrada  por  quem,  pela  sua singularidade,  não é  capaz de vida
comunitária e dá forma a uma vida consagrada “faça-você-mesmo”.

Dói dizer isso, mas permanecem válidas as severas palavras de São Basílio,  que, na Regra
divulgada, analisa e denuncia todos os riscos da vida eremítica. A vida monástica, de fato, é uma vida
“longa”, e é muito difícil, sem ser observado e eventualmente corrigido, manter a disciplina e o estilo.
É preciso se perguntar, por exemplo, que solidão é aquela de quem, no seu próprio ermo, recebe
hóspedes a todas as horas e em todas as estações, em uma vida onde não é sequer conservada a regra
mais comum da clausura monástica, que garante que, no espaço da vida ordinária, outros não tenham
acesso.

Hoje, parece-me que há entusiasmo demais, até mesmo por parte de bispos que têm a tarefa de
vigiar e compaginar os carismas na Igreja: um entusiasmo semelhante àquele que, há cerca de 20
anos,  acompanhou  as  “novas  comunidades”,  com o resultado  de  termos  hoje,  diante  dos  olhos,
situações no mínimo não exemplares ao oferecer um testemunho cristão.

Os perigos, portanto, estão muito presentes e, por isso, é necessário vigiar para que essa fuga
não seja  fuga desdenhosa dos  homens,  mas  sim fuga  da mundanidade,  distanciamento  capaz  de
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oferecer novas perspectivas ao contemplar as realidades cotidianas e, portanto, de tornar o monge
ainda mais próximo do coração dos seus próprios irmãos.

Eremitas ou anacoretas não deveriam buscar o “extraordinário”,  o excêntrico:  aliás,  sair  da
cotidianidade da vida ordinária para ser extraordinário significaria levar consigo o modelo mundano
que foi abandonado. Thomas Merton, que, nos últimos anos da sua vida, passou do mosteiro trapista
ao  ermo,  gostava  de  repetir  que  os  monges  dos  primeiros  séculos  entreviam  o  deserto  como
possibilidade para fugir do naufrágio que ameaçava a sociedade e a Igreja. Por isso, retirando-se à
parte, não pretendiam pôr em segurança apenas a si mesmos: conscientes da própria incapacidade de
fazer o bem aos outros enquanto permanecessem se debatendo em meio aos destroços, eles confiavam
que, assim que conseguissem pôr os pés em terra firme, não só seriam capazes, mas teriam até o dever
de arrastar atrás de si o mundo inteiro rumo à salvação.

Verdadeiramente,  o  “deserto”  se  revela,  ainda  hoje,  uma  categoria  espiritual  mais  do  que
geográfica ou física: retirar-se à parte, não compartilhar o modo de pensar e de agir da maioria, aceitar
a provação e a privação para saborear aquilo que se considera realmente essencial, fazer silêncio para
aprender  a  escuta,  conservar  a  solidão  para  saber  ler  no próprio  coração e  no  alheio  são  todos
elementos que alguns indivíduos – em todos os tempos e em todos os lugares – captam como verdade
própria,  até  assumi-los  como  totalidade  da  própria  condição  e  como  sinal  capaz  de  oferecer
consciência e sentido de vida àqueles que se aproximam deles.

Enzo Bianchi - O undécimo mandamento

Existe uma relação vital entre o homem e a natureza, e é por isso que o ser humano não pode
destruir a natureza, mas deve abraçá-la, contemplá-la, tornar-se a sua voz e o seu guardião, até ser
o seu cantor. 

Artigo de Enzo Bianchi
publicado o jornal La Stampa, 21-09-201
www.ihu.unisinos.br

Há anos, eu volto insistentemente sobre duas das minhas convicções sobre a nossa relação com
a terra e com os alimentos. A primeira é uma espécie de undécimo mandamento, que eu acho que
emerge fortemente a partir de uma leitura aprofundada das páginas do Antigo e do Novo Testamento:
"Ama a terra como a ti mesmo".

A segunda eu aprendi com o livro aberto da vida cotidiana, em particular do dom da amizade
que atravessou como bálsamo a minha existência: "O melhor modo de dizer a uma pessoa ‘Eu gosto
de ti!’ é fazê-la comer bem".

Agora, eu reencontro esses dois grãos de sabedoria combinados no título escolhido este ano
para a Terra Madre e para o Salone del Gusto: "Querer bem a terra".

"Amar a terra como a si mesmos" refere-se ao único mandamento bíblico duplo de "amar a
Deus e amar o próximo como a si mesmos" (Lv 19, 18; Mc 12, 31 e par.). De fato, a terra (adamah), a
partir da qual todo terrestre (adam) foi tirado (cf. Gn 2, 7), é a nossa matriz, dela somos feitos, a ela
voltamos (cf. Gn 3, 19). Mas a terra não é só pó, é um organismo vivo que devemos respeitar, amar,
contemplar e, sobretudo, sentir solidário conosco. Sem a terra, nós não somos, e também a nossa vida
interior não é alheia à terra, às plantas, aos animais, à natureza. Ou, melhor, é vida interior verdadeira
e viva se englobar todas as cocriaturas com as quais somos a terra que corre no universo.

Existe uma relação vital entre o homem e a natureza, e é por isso que o ser humano não pode
destruir a natureza, mas deve abraçá-la, contemplá-la, tornar-se a sua voz e o seu guardião, até ser o
seu cantor. Por poucos dias, somos seres vivos sobre a terra:  como podemos não amá-la? Como
podemos não senti-la como nossa mãe e nutriz?
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Além disso, se conjugarmos esse "querem bem a terra" nas três modalidades propostas pela
Terra Madre/Salone del Gusto – ser agricultor, ser coprodutor, fazer uma horta – damo-nos conta de
que o ato de comer, especialmente quando ocorre na convivialidade típica e unicamente humana de se
sentar à mesma mesa, é momento de consciência e de gratidão. Consciência porque, enquanto nos
nutrimos com o alimento, nunca devemos esquecer de onde e de quem ele vem até nós: daqueles que
o prepararam como prato bonito de se ver e desejável para o paladar,  é claro,  mas,  antes ainda,
daqueles que o cultivaram, fizeram-no crescer, produziram para que nutrisse a existência sua e dos
seus entes queridos, antes mesmo do que a nossa.

Depois, de quem tornou possível que ele chegasse à nossa mesa e sobre como esse trajeto,
longo ou curto, foi feito: e aqui a dimensão do "coprodutor" se torna crítica das injustiças que, muitas
vezes, se multiplicam ao longo da fileira que leva um alimento desde os campos ou dos estábulos até
os nossos pratos. Injustiças e violências contra os trabalhadores, contra os animais, contra o solo...

Por fim, "fazer uma horta", dedicar-se – como eu tive a alegria e também a obstinação de fazer
desde a minha infância até hoje – a cultivar pessoalmente um pedacinho, mesmo que minúsculo, de
terra  nos  torna  conscientes  do esforço  que  acompanha  cada  bocado de  comida  e  de que  aquilo
comemos exala o trabalho de gerações e gerações de homens e de mulheres que fizeram do cultivo
uma cultura.

Essas consciências não podem deixar de desembocar, então, na gratidão e no agradecimento.
Não por acaso, a tradição cristã chamou com o termo de eucaristia, "ação de graças", a refeição que
faz memória do mistério da morte e da ressurreição do Senhor. Mas eu acredito que a tradição mais
laica também não pode e não deve se eximir de reaprender a pronunciar com o coração a palavra
"obrigado", recolhendo, em um termo quase esquecido, o sentimento mais genuíno que brota quando
nos damos conta de que outros, e não nós, possibilitaram que nós vivêssemos e desfrutássemos os
frutos desta terra, abençoada e amada.

Por fim, a ética da terra requer que pensemos com consciência e responsabilidade nos direitos
das gerações futuras: cada geração deveria ir embora da terra depois de tê-la tornado mais bonita,
conhecida,  amada e defendida,  mas,  na realidade,  sobretudo as nossas últimas gerações  parecem
capazes apenas de deixar feiúra na paisagem, no ambiente, e parecem responsáveis pelo avanço dos
desertos sobre todas as terras.

Realmente,  há  uma  "conversão  global"  a  ser  feita,  há  um  mandamento  universal  a  ser
proclamado: "Ama a terra como a ti mesmo, e a terra te recompensará". E não nos esqueçamos deste
aviso da sabedoria monferrina repetida por gerações de agricultores: "Deus perdoa sempre, o homem
perdoa às vezes, a terra não perdoa nunca o mal que lhe é feito".
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