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Começaremos nossa conversa com a seguinte afirmação de papa Francisco1:
“Ninguém pode permanecer insensível às
desigualdades que ainda existem no
mundo! Cada um, na medida das próprias
possibilidades e responsabilidades, saiba
dar a sua contribuição para acabar com
tantas injustiças sociais! Não é, não é a
cultura do egoísmo, do individualismo, que
frequentemente regula a nossa sociedade,
aquela que constrói e conduz a um mundo
mais habitável; não é ela, mas sim a
cultura da solidariedade; a cultura da
solidariedade é ver no outro não um
concorrente ou um número, mas um irmão.
E todos somos irmãos!”

Espiritualidade: um entendimento mínimo
A espiritualidade é viver em e com Deus; é como a seiva da árvore: não está à
vista, mas nutre, faz crescer e produz fruto. Do mesmo modo, os cristãos
experimentam que a força do Espírito dá sentido à sua existência, alimenta suas
convicções e impulsiona suas ações.2 Por conseguinte, essa espiritualidade, designação
abstrata da realidade da participação no Espírito, nada mais é do que a atenção e o
cultivo do clima que prevalece na nossa vida, em busca de sentido, e, em particular, do
clima que reina na nossa relação uns com os outros e com Deus, presidindo a toda a
nossa existência.
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Dessa maneira, podemos entender espiritualidade como a forma mais clara e
pura de relacionamento com Deus, pela qual se ressalta a necessidade de cultivar um
relacionamento sadio e inteligente com Deus por meio do Espírito. Em outras palavras,
precisamos viver uma vida que faça sentido na presença de Deus e que nossos atos
façam sentido a partir desse encontro.

Jesus, centro da espiritualidade cristã
A espiritualidade cristã diz respeito a uma vivência cotidiana que se concretiza
como doação e serviço ao próximo, sobretudo aos mais necessitados, em seguimento
de Jesus Cristo, que, sendo Senhor e Messias, lavou os pés dos apóstolos e se fez
servidor de todos.3 Dessa maneira, acreditamos que somos sensíveis às questões que
se colocam a favor da dignidade humana. Com isso, percebemos e reconhecemos o
fato da multiplicidade de respostas que podem ser dadas a essa questão, em vista da
realidade do mundo pluralista em que vivemos, sem nos colocarmos, por sermos
cristãos, como mestres ou como quem tem, em virtude da fé, respostas feitas a todas
as questões humanas.
Finalmente, num terceiro momento, percebemos a necessidade de dialogar
com nossos semelhantes, pois é por meio do diálogo que os cristãos devem procurar,
em pé de igualdade, lançar mão das luzes da fé e do Espírito de Jesus para encontrar,
com todos os humanos, os caminhos da verdade, da justiça e da paz.

Espiritualidade e missão solidária
Pensando em nosso papel na Missão Solidária Marista e observando nosso
relacionamento com Deus, podemos ponderar algumas questões, tais como:


como vivemos nosso encontro com Deus, a fim de possibilitar um
encontro verdadeiro com as pessoas que lá encontramos?
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no encontro com Deus, como conhecemos o próximo? No encontro com
o próximo, como conhecemos a Deus?



que lições essa experiência pode apresentar para nossa vida?

QUESTÃO PARA REFLEXÃO:

Após ler o texto, reflita e realize anotações sobre a sua definição de
cccespiritualidade.
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