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A alegria contagiante do Espírito*
O primeiro passo rumo a nossa verdadeira personalidade consiste em consentirmos ser amados.
Foi para facilitar isso que o Espírito Santo foi
enviado ao coração humano, para focá-lo, despertá-lo,
introduzir a mente em sua luz redentora.
O evento do Espírito foi um evento de ressurreição
e continua a sê-lo hoje, conservando o mesmo frescor “daquela tarde de domingo” a que se refere
São João, quando os discípulos se achavam juntos
de portas fechadas e Jesus veio, soprou sobre eles
dizendo: “Recebei o Espírito Santo”(Jo 20, 19-22).
O Espírito foi enviado ao coração humano e aí vive
o mistério divino enquanto Deus sustentar o homem
no ser e na existência. Em nós ele vive como num
ser consciente, capaz de expansão da consciência,
de reconhecer e corresponder a nível de
relacionamento pessoal.

A presença de Jesus em nós, seu Espírito Santo,
nos convida e nos estimula a tomarmos consciência
desse nível de nosso ser.
Começamos pela leve percepção dos impulsos
do Espírito em nosso coração, da presença do Outro,
através do qual conhecemos a nós mesmos.
E, como dizia São Paulo aos romanos,
a esperança não decepciona, porque o amor de Deus
foi derramado em nossos corações pelo Espírito
que nos foi dado (Rm 5,4-5).
O entusiasmo de Paulo é o entusiasmo de seu despertar pessoal para a realidade do Espírito,
para a experiência da alegria expansiva, contida
mas contagiante, que Jesus pregou e que comunica
através de seu Espírito.
*Destaques do capítulo O Espírito, do livro de John Main:
A Palavra que leva ao silêncio. São Paulo: editora Paulus, 1987.

Eventos do período
Junho 24 – Manhã de Convivênvia no Jardim Botânico – às 9h.

Agosto 26 – Palestra na Igreja Cristã de Ipanema – às 15h30.

Julho 29 – Caminhada silenciosa e Via Sacra (texto do poeta Paul
Claudel) no morro do Leme, às 9h30.

Setembro 9 – Manhã de convivência no Jardim Botânico – às
9 horas.
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notícia da comunidade

Bonnevaux:

exemplo de trabalho em equipe,
que integra energia e generosidade
Temos um time profissional cheio de energia e
dedicado a concretizar nossa
visão para Bonnevaux. No
centro estão os arquitetos que
conhecemos recentemente
em Londres a nos alçar ao
próximo nível de detalhes.
DP Architects em Cingapura, uma empresa de
renome internacional (que
tem meditação diariamente na sua sede), sob seu
CEO, Angelene Chan, está
prestando seus serviços gratuitamente à comunidade.
Mathieu Meur, Frven Lim
e Kailas Moorthy fazem parte da equipe que trabalha no cronograma das reformas. Jeff Seeck, um meditante e engenheiro alemão, têm contribuído com suas habilidades na equipe
como gerente de projeto – exatamente quem precisávamos
no momento certo! Vemos todo esse talento generosamente
doado como um sinal da presença do Espírito em Bonnevaux.
Vamos completar a compra durante o verão. Pretendemos
começar as obras na casa da comunidade, na de hóspedes e no
centro de conferências, no outono. Alguns grupos nacionais e
muitos indivíduos estão planejando visitas no próximo ano; então,
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queremos estar preparados
para recebê-los.
O núcleo central de
nossa comunidade (proveniente de vários países
e línguas) estará reunido
no próximo mês, perto de
Bonnevaux, no antigo mosteiro beneditino de Liguge,
para passarmos o tempo em
oração e reflexão juntos.
Obrigado a todos por seu
apoio muito generoso – pelo
tempo, talento e tesouro que
tantos estão dando. Já atingimos o preço da compra.
Estamos mais que a meio

caminho do objetivo da Fase 1.
Se você ainda não contribuiu, por favor, faça isso. Por mais
modesto que seja o valor, ele conta. Conta também para encorajar
ainda mais nossa equipe que vem trabalhando em benefício da
comunidade, para fazer de Bonnevaux um centro estável de paz
e a serviço da paz em nosso incerto mundo.
Você pode contribuir simplesmente clicando no link
Doar aqui. Se você tiver dúvidas sobre doações, entre em
contato com Briji Waterfield em nosso centro internacional:
Briji@wccm.org
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O ESPÍRITO
DA VERDADE*
Laurence Freeman**
Para viver pelo Espírito, fazendo da
comunhão uma prioridade, defrontamo-nos com surpresas inesgotáveis. “Mas o
Paráclito, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinara tudo e vos
ensinará tudo o que vos disse”. (Jo 14, 26)
O fardo da verdade, afirmou Jesus, era
pesado demais para seus discípulos carregarem na época em que lhes pronunciou
essas palavras. Assim o espírito da verdade viria mais tarde, a fim de “guiá-los para
toda a verdade”. Os seres humanos, que
não conseguem suportar muita realidade
de uma só vez, precisam de tempo para
entender. A inteligência do amor, por parte do Espírito, controla o fluxo da verdade
na medida justa de nossa capacidade. A
comunhão só é consumada com o tempo,
quando a compreensão, a memória e a
percepção se integram no silêncio. O que
achamos difícil de absorver imediatamente em nós mesmos está armazenado na
transmissão viva do espírito que chamamos de tradição.
O Espírito da verdade, o Espírito é
verdade. Mas, “o que é a verdade?” A
pergunta cínica e desesperada de Pilatos
expôs sua incapacidade de ouvir a pergunta de Jesus.
A verdade é o que é. Tudo o que é, é a
verdade. A verdade não é apenas a resposta a uma pergunta. A verdade completa
compreende a pergunta, a descoberta da
resposta e todas as respostas erradas, bem
como a solução final. A verdade inclui
toda falsidade e ilusão; em última instância, ela absorve e torna significativos
até o tempo perdido e o absurdo. Como o
perdão mostra magnifica-

mente, a verdade chega a redimir o triste
tempo perdido.
A alegria de perceber a verdade é a
satisfação do Espírito. Ela apaga a vergonha de todos os fracassos anteriores.
Cientes de que este Espírito da verdade
está conosco como um amigo, somos
mais capazes de tolerar nos outros e em
nós mesmos o que ainda não alcançou a
totalidade do eu, nem se tornou completamente verdadeiro. A verdade é tolerante porque o Espírito é um amor que perdoa. Ele permite que o não-verdadeiro
sobreviva por algum tempo da mesma
forma que um pai amoroso permite que
um filho cometa erros. A verdade abraça
em vez de excomungar seus inimigos.
Ela se torna manifesta depois de muita destilação da experiência. Não é um
objeto ou uma resposta a ser encarada e
preservada. Quando não existe nenhum
ego por meio do qual a verdade tem que
passar, a comunicação amplia-se em comunhão.
O Espírito é a ausência do ego, o vazio infinito de Deus. Portanto, ele preenche tudo com seu vazio e contém “toda
a verdade”. Só o vazio pode conter tudo.
Retornando a nós no Espirito da verdade, como amigo e mestre, Jesus pode,

Como meditar

Prece para iniciar a Meditação

Sente-se relaxado, mas atento. Permaneça
ereto e imóvel. Feche suavemente os olhos.
Em silêncio, comece a dizer interiormente
uma única palavra. Recomendamos a palavra-oração: “Maranatha”. Recite-a em quatro sílabas
de igual duração. Ouça-a à medida em que a pro
nuncia, suave, mas continuamente. Não pense nem
imagine nada – nem de ordem espiritual, nem de
qualquer outra ordem.
Se pensamentos e imagens afluírem à mente,
serão distrações que ocorrem na hora da meditação; continue tentando apenas repetir a palavra.
Medite toda manhã e toda tarde, de vinte a trinta
minutos.
Laurence Freeman

Divino Pai, ajudai-nos a discernir a
silenciosa presença do Espírito de Vosso Filho em
nossos corações. Conduzi-nos àquele misterioso
silêncio, onde vosso amor é revelado a todos que
invocam:
Maranatha. Vinde Senhor Jesus!
John Main

Prece para finalizar
Que este grupo seja um verdadeiro lar espiritual
para os que buscam um caminho, um amigo
para os que se sentem sós, um guia para os que
estão confusos.
Que os que meditam aqui sejam fortalecidos

portanto, ser Deus e homem, histórico e
cósmico, pessoal e universal. Ele é onda
e partícula, completamente individualizado, capaz de ser seu eu individual,
único e indivisível de tudo. Isso torna
sua morte, toda morte, significativa e necessária.
No Evangelho de São João, a Ressurreição e o sopro do Espírito Santo são
vistos como um evento único. Na noite
da Páscoa, Jesus apareceu e ficou entre
seus discípulos, enquanto eles estavam
amedrontados num quarto trancado. Sua
primeira palavra foi shalom. A rica palavra hebraica que significa paz invocou
a benção da harmonia a todas as ordens
do ser. Shalom flui diretamente da Divina harmonia que é o Espírito. Recebê-la
significa compartilhar essa paz para além
de todo entendimento.
Então, Jesus respirou sobre eles dizendo: “Recebei o Espírito Santo.” Seu
sopro, que levava suas palavras para as
mentes e os corações que ouviam dos
discípulos, é um meio do Espírito. Então,
Ele lhes deu o poder de perdoar os pecados. Este poder de perdoar os que erraram e que nos fizeram mal é um carisma
do Espírito, pois o perdão elimina todos
os obstáculos à comunicação. Cura as feridas, confessa a verdade que nos liberta,
consola a dor, acalma a cólera, dissolve
o ressentimento, realiza a e reconciliação
dos inimigos. Quem conhece a verdade
tem o poder de perdoar. Jesus entendeu
seus inimigos e, assim, pôde perdoá-los.
“Pai, perdoai-lhes: eles não sabem o
fazem”. (Lc. 23, 34).
*Destaques do capítulo “O Espírito”, do livro Jesus,
o mestre interior, de Laurence Freeman, editado em
São Paulo pela Martins Fontes, 2004.
**Monge beneditino, diretor da Comunidade Mundial
para a Meditação Cristã. Além desse, foram publicados no Brasil: Prática Diária da Meditação Cristã,
A Luz que vem de Dentro (Paulus), Perder para
encontrar e Primeira Vista – a experiência da Fé
(Vozes).

pelo Espírito Santo para servir aos que chegam e
receber cada um como se fosse o próprio Cristo.
Que no silêncio deste ambiente, todo sofrimento, a
violência e a confusão do mundo encontrem o poder
que consola, renova e eleva o espírito humano.Que
este silêncio seja uma força que abra nossos
corações à visão de Deus e que assim eles se
abram, uns aos outros, no amor e na paz, na
justiça e na dignidade humana.
Que a beleza da vida divina preencha este grupo
e o coração de todos os seus menbros com uma
alegre esperança.
Que todos que chegam aqui, sob o peso
dos problemas e inquietudes humanas,
saiam dando graças pela maravilha que é a vida
humana. Fazemos esta prece por Jesus Cristo
Nosso Senhor.
Laurence Freeman
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A MISSÃO DO ESPÍRITO*
José Comblin**
Quando damos
à terceira pessoa da
Santíssima Trindade
o nome de “Espírito”,
queremos dizer
exatamente o contrário
daquilo que o nome
evoca. Conforme as
palavras semíticas,
nossa palavra “espírito”
significa a força de
Deus, uma força de
tempestade, como a
força do vento, a força
do temporal, aquela
que se manifestou no
dia de Pentecostes.
Quando a Bíblia diz
que o Espírito estava
ou desceu na pessoa de Davi, ou de
Elias, um dos profetas, isso significa
que a força de Deus estava neles, que
havia neles uma força inaudita, uma
força nova, que vinha diretamente
de Deus, que era a própria força de
Deus, a força pela qual Deus tinha
feito o mundo.
Ao prometer e anunciar a vinda do
Espírito, Jesus abre o caminho para a
entrada da força de Deus: a força que
criou o mundo e volta a este mundo
para refazê-lo, para completá-lo,
elevá-lo a seu destino final. Neste
capítulo queremos meditar sobre
o fato central, o efeito central da
vinda do Espírito: a formação ou
a reformação do povo de Deus.
O Espírito faz um povo, aquele povo
que fracassou no antigo povo de
Israel. Todo o resto de sua atuação
no mundo se explica a partir dessa
finalidade principal.
Na realidade, a missão do Espírito
é muito diferente da missão de Jesus,
no sentido de que ele estava muito
limitado no tempo, foi uma missão
brevíssima, ao passo que a missão do
Espírito Santo se estende ao longo da
História: o Espírito entrou na História

para nunca mais sair dela. Iniciou a
história do povo de Deus e nunca
mais desistirá de continuá-la.
Em verdade, o povo já existia
antes de Jesus e Jesus pertencia a
ele: foi criado nos tempos referidos
pela Bíblia, e o próprio Antigo
Testamento é a história do povo nos
séculos que precedem a vinda de
Jesus. Quando ele veio, observou
que seu povo tinha sido desviado e
corrompido profundamente: já não
era o povo de Deus que deveria ser.
Veio dar um impulso definitivo para
tirar seu povo dos limites da raça, da
cultura e do território da Palestina
e para fazê-lo alcançar o tamanho
do verdadeiro Israel, destinado a
envolver todos os povos da terra.
Embora o povo de Deus seja o
que Paulo chama de “igreja”, isto é,
“assembleia”, no sentido profundo em
que ele usa a palavra, não podemos
reduzi-lo àquela realidade à qual
damos o nome de Igreja na linguagem
comum... Pois a linguagem comum
usa a palavra Igreja para designar o
sistema institucional dirigido pelos
sacerdotes, pelos bispos e pelo Papa.
Essa Igreja tem, com toda certeza,

um papel a cumprir
dentro do povo de
Deus e está chamada
a assumir uma função de mediação a
serviço do povo de
Deus, mas ela permanece ambígua.
Esse aparelho institucional da Igreja
tem a vocação de
servir o povo de
Deus, ajudando-o
em sua promoção
na História, mas,
por outro lado,
não deixa de ter
traído sua vocação,
servindo a interesses
mesquinhos, dentre os quais o mais
forte é a própria segurança e os
meios materiais ou políticos que lhe
parecem convenientes para garantir
essa segurança.
O povo de Deus não é pura
metáfora: é um verdadeiro povo,
embora muitas vezes escondido, um
povo de esperança, mais de que de
presente.
Se examinarmos o que há no fundo
da aspiração dos brasileiros para
serem realmente um povo, veremos
que não há nada que o separe dos
outros povos. Os povos não aspiram
a uma existência separada, mas o
povo verdadeiro deseja a unidade
do mundo inteiro, no respeito mútuo
das diferenças, que não requerem,
de modo algum, separação e, menos
ainda, rivalidade. Um só povo é a
aspiração de Jesus, passando por
cima de todas as fronteiras.
*Destaques do capítulo “Um só Corpo e um só
Espírito”, do livro O Espírito Santo no mundo, de José
Comblin, publicado pela Paulus em 2010.
**Teólogo belga, já falecido, que assessorou Dom
Helder Câmara na diocese de Olinda e Recife,
dedicando-se depois às comunidades eclesiais de
base na Paraíba. Coordenou na Paulus a coleção:
A Oração dos pobres.
Cortejo de cavaleiros na Festa do Divino em Pirenópolis/
Goias.
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A CADA UM É DADA
A MANIFESTAÇãO DO ESPÍRITO*
Alberto Fontana

Acabamos de ouvir essa consoladora afirmação de Paulo, na segunda leitura da Liturgia de hoje (1Cor
12,7). E a Antífona de hoje canta:
“O Espírito do Senhor encheu o universo; ele mantém unidas todas as
coisas” (Sb 1,7).
É necessário que tenhamos sempre
bem presentes, em nossa mente, estas afirmações: o “dom do Espírito” foi dado, e é
dado continuamente ao mundo e, de modo
especial, a cada um daqueles que seguem
os passos de Jesus. É necessário que tenhamos olhos e sensibilidade para reconhecer,
em nós e ao nosso redor, a presença desse
“dom”, e que permitamos que ele se manifeste em toda a sua pujança.
Sim, porque ele não é um presente a
ser guardado egoisticamente no “repositório espiritual” de cada indivíduo, o
“dom do Espírito” é dado – para que resplandeça como um sol meridiano e produza frutos.
Não é, porém, qualquer fruto que o
“dom do Espírito” é destinado a produzir.
Ele não nos é dado para que produzamos
fenômenos mirabolantes, quase malabarismos circenses, como assistimos, às
vezes, em praças públicas, nas telas das
TVs, ou em shows de duvidoso estilo carismático. Nas palavras de Paulo, o “dom
do Espírito” nos é dado “em vista do bem
comum”. E há como que uma “dinâmica”
intrínseca à manifestação desse “dom”:
ele tanto mais resplandece e produz “bem
comum”, quanto mais estimula e explicita a rica e multiforme diversidade com
que foi distribuído a cada um. De fato,
diz ainda Paulo, “há diversidade de dons,
mas há um mesmo Espírito. Há diversidade de ministérios e serviços, mas o
Senhor é o mesmo; e a cada um é dada
a manifestação do Espírito em vista do
bem comum”. E nós poderíamos legitimamente acrescentar e concluir: a mais
completa e resplandecente manifestação
do Espírito acontecerá – e é nossa tarefa
fazê-la acontecer! – quando os “dons do
Espírito” dados a cada um se somarem e
agirem em harmônica sinergia em vista
do bem comum.
No coração (no “espírito”, na “alma”)
do seguidor de Jesus, que a Ele se abre com

generosidade e transparência, o “dom do
Espírito” opera, dentre outras, duas grandes maravilhas, postas em evidência no
trecho do Evangelho de João que acabamos de ouvir. São elas: a paz de espírito
e a capacidade de perdoar. “A paz esteja
com vocês” – diz Jesus, por duas vezes,
aos seus amigos; e em seguida “sopra sobre eles” e lhes diz: “Recebam o Espírito
Santo. E a quem vocês perdoarem os pecados, eles lhes serão perdoados”.
Que “paz” é esta? De que “paz” se
trata? Não é a mesma paz que o mundo
dá; não é a “paz sofrida” que os vencedores das guerras impõem aos vencidos,
subjugando-os com punho de ferro; e não
é também a “paz resignada” de quem se
conforma e se acomoda diante das situações de injustiça. Não! A paz de Jesus é
uma paz diferente. É paz que desabrocha
no perdão. Na teologia do Evangelista
João, o corpo marcado por chagas que Jesus mostra aos discípulos é o corpo que
morreu para nos lavar de nossas culpas.
É o corpo do “cordeiro de Deus que tira o
pecado do mundo”. Esse corpo que agora os discípulos veem e tocam é o corpo
ressuscitado que venceu a morte, e que,
portanto, sinaliza que o pecado foi “tirado” do mundo e da “conta” dos homens.
E tudo isso faz a alegria dos discípulos.
Deve fazer a nossa alegria também. Deus
perdoou! Deus perdoa! E esse perdão não
nos é dado para ser privilégio, exclusividade nossa, mas foi dado como “Boa
Notícia” a ser oferecida aos irmãos e ao
mundo inteiro: “Como o Pai me enviou,
eu também envio vocês...”.
É o Cristo ressuscitado que nos traz e
nos oferece, da parte de Deus, o perdão.
Não sou eu, não são os ministros, não é a
Igreja a fonte, a origem do perdão. A fonte
é Deus!
Que triste, então, constatar que, na
história das Igrejas cristãs, muitas vezes
a Graça do perdão tem sido administrada ao bel prazer, pra não dizer ao capricho, de ministros e hierarcas religiosos.
Jesus havia dito: “Eu não vim para julgar, mas para salvar o mundo” (Jo 3,17),
“Vocês julgam segundo a carne, mas eu
não julgo ninguém” (Jo 8,15). Escreve
a pastora batista italiana Anna Maffei:
“Como pôde ter acontecido, então, que
a Graça do perdão oferecido por Deus
por meio do Cristo Jesus tenha se tornado, muitas vezes, uma propriedade
privada, que podia ser dada, ou negada, à discrição de seres humanos, eles

também necessitados do mesmo perdão
divino?”.
Talvez, na origem deste equívoco esteja a segunda parte da última frase do
trecho do Evangelho que foi proclamado
hoje: “A quem vocês não perdoarem (os
pecados) não serão perdoados”. No meu
entendimento, esta é uma das muitas frases encontradas na Bíblia que, se tomadas
ao pé da letra, nos alijam da mensagem
central, essencial, que o Livro Sagrado
quer trazer para nós. Expressões como
essa, se tomadas ao pé da letra, se põem
em radical contradição com a Boa Notícia
do Amor sem limites, do Amor que acolhe
e salva, do Amor que perdoa “setenta vezes sete”..., do Amor que é o nosso Deus,
o Deus-Emanuel que caminha a nosso
lado e nos sustenta.
Para finalizar... Como posso eu, hoje,
“ver”, “sentir” o “dom do Espírito” presente
em mim, nos irmãos e no mundo? Não há
mais “línguas de fogo” descendo sobre os
discípulos de Jesus...; e Jesus não está mais
fisicamente entre nós, para que possamos
vê-Lo “soprar” sobre nós e ouvi-Lo dizer-nos: “Recebam o Espírito Santo”...
Por um lado, resta-nos “dar ouvidos”
ao nosso coração, quando “arde”, ao escutar as palavras que o Espírito lhe sussurra,
assim como “ardia” o coração dos discípulos de Emaús, quando Jesus lhes falava,
explicando-lhes as Escrituras.
Por outro lado, as palavras da Antífona, tiradas do livro da Sabedoria, nos anunciam que “O Espírito do Senhor encheu o
Universo”. Ele está aqui entre nós, age,
opera e “mantém unidas todas as coisas”.
Sua “obra”, seu “trabalho” é nos fazer
“crescer”, evoluir, é nos aperfeiçoar sempre mais, como seres humanos individuais,
e como humanidade como um todo. Sua
meta é tornar-nos cada dia mais amorosos e amantes, construtores de um mundo
onde todos possamos viver felizes, fruindo de “vida plena e em abundância”.
“Veremos” a Sua “obra”, então, quando
virmos homens e mulheres que se amam
fraternalmente e se perdoam mutuamente.
“Veremos” o seu “trabalho” quando virmos o mundo se organizar em sociedades
justas; comunidades respeitosas dos direitos de cada um e especialmente solícitas
com os mais necessitados e sofridos; fraternidades solidárias que vivem harmoniosamente e em paz.
*Transcrição parcial da homilia do Pe. Alberto Fontana na celebração de Pentecostes em Vitória/ES.
Vitral da Igreja Unidos em Cristo. Cleveland/ USA
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Ciência, fé e as três origens

A compreensão científica dos vários fenômenos da natureza deveria fortalecer a nossa espiritualidade

U

ma exelente ilustração da intersecção entre a ciência e a
religião ocorre quando refletimos
sobre o que chamo de “as três origens”: a do Universo, a da vida e a
da mente.
Por milênios, mitos de criação
de todas as partes do mundo vêm
tecendo explicações para esses três
grandes mistérios. No meu livro
“A dança do Universo” (Ed. Companhia das Letras, 2006), explorei
alguns dos temas míticos que reaparecem na ciência, em particular na cosmologia, no estudo do
Universo.
Precisamos conhecer nossas origens. E, desde os primórdios, olhamos para os céus em busca de respostas. Hoje, sabemos que somos
aglomerados de poeira estelar dotados de consciência. Para desvendar nossa misteriosa origem, precisamos saber de onde vieram as
estrelas, como a matéria não viva
se transformou em matéria viva e
como essa virou matéria pensante.
Mitos de criação atribuem as
três origens a forças sobrenaturais,
capazes de realizar feitos que nos
parecem impossíveis. Grande parte
do conflito entre a religião e a ciência se deve à tensão entre esses dois
modos antagônicos de explicação.
Qualquer entidade que, por defi-

nição, existe além das leis naturais
está além da esfera da ciência.
Será que as três origens podem
ser explicadas pela ciência, sem a
interferência de entidades sobrenaturais? Em caso afirmativo, religiões baseadas em entidades que
existem além das leis naturais teriam que sofrer revisões profundas.
Isso não significa que, caso a ciência venha a entender as três origens, não teremos mais uma conexão espiritual com a natureza. Pelo
contrário, a compreensão dos fenômenos naturais, dos mais simples
aos mais profundos, deveria apenas
fortalecer nossa espiritualidade. A
racionalidade e a espiritualidade são
aspectos complementares.
Religiosos ou não, poucos resistem ao fascínio da criação. As perguntas que fazemos hoje foram já
feitas há milênios de anos na savana africana, nas pirâmides do Egito, nas colinas do monte Olimpo e
na selva amazônica. O que mudou
foi a natureza da explicação.
A cosmologia nos mostra que o
Universo surgiu há 13,7 bilhões de
anos. Podemos reconstruir sua história a partir de um segundo após
a criação – um grande feito do intelecto humano. Mas ainda não
podemos ir até a origem. Podemos
afirmar que todos os seres vivos na

Terra, presentes e extintos, dividem
um ancestral em comum, um ser
unicelular que viveu em torno de
3,5 bilhões de anos atrás. Mas não
entendemos a origem da vida em si
e nem sabemos se a questão pode
ser respondida de forma definitiva:
talvez existam várias origens da
vida.
Entendemos menos ainda o cérebro, esse fantástico aglomerado de
cerca de 100 bilhões de neurônios
que define quem somos. Porém,
através da ressonância magnética,
detectamos as atividades de grupos
de neurônios que trabalham como
numa orquestra sem maestro.
Se podemos ou não entender as
três origens através da ciência é
matéria para futuros ensaios. Precisamos destrinchar as questões relacionadas com a natureza e com os
limites do conhecimento.
São as questões não respondidas
que servem de motivação para os
cientistas. O destino final importa
menos do que o que aprendemos no
meio do caminho.
MARCELO GLEISER é professor de física teórica no Dartmouth College, em Hanover (EUA),
autor do livro “Criação Imperfeita” e outros.
Fonte:http;//www1.folha.uol.com.br/fsp/ciência/
fé2002201102.htm.

