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DEDicAtóRiA

Dedico este livro a todos aqueles que se voltam 
para seu interior, para aí integrar-se

com sua dimensão divina.



APREsENtAçãO 

“É	bom	esperar	em	silêncio	a	salvação	de	Deus”	(Lm	3,26).

as angústias e esperanças do profeta Jeremias em 
suas lamentações fazem-se presentes também no livro 
de Johannes poelman sobre o silêncio. Silêncio que não é 
apenas não falar e não pensar, mas é fazer calar todas as 
vozes exteriores e interiores para se poder ouvir e seguir 
aquele cuja palavra, cujo Verbo, é desde o princípio, mas se 
fez carne e veio habitar entre nós. Se quiséssemos classificar 
esta obra com que nos brinda o psicólogo Johannes, nós a 
colocaríamos no gênero da mística, ao lado das obras de 
teresa de Ávila e João da cruz. Esses místicos não foram 
compreendidos nem aceitos por muitos de seus contempo-
râneos e João da cruz teve que amargar o cárcere pelo que 
escreveu. 

o livro de Johannes também não é de fácil compre-
ensão. hoje o autor não corre mais o risco de ser preso por 
suas ideias nem seu livro será posto no Índice dos livros 
proibidos, mas numa sociedade em que se quer o máximo 
de resultado com o mínimo de esforço, um livro sobre o si-
lêncio não despertará grande entusiasmo. por quê? porque 
o autor não se preocupa com resultados, não quer conven-
cer ninguém; quer tentar traduzir em linguagem corrente 
uma experiência mística. 

a palavra “mística” pode causar certa estranheza, mas 
todo cristão recebeu no batismo um apelo à vida mística. 
o apóstolo paulo nos lembra isso quando afirma que “vós 
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todos sois o corpo de cristo e, individualmente, sois mem-
bros desse corpo (1cor 12,27). a teologia nos fala do “corpo 
místico de cristo”. para que essa realidade se torne sensível, 
para que essa semente divina lançada em nós no batismo 
possa desenvolver-se, torna-se indispensável nossa colabo-
ração para efetivar a palavra do apóstolo: “Eu vivo, mas não 
eu: é cristo que vive em mim” (Gl 2,20). nem todos nós 
assumimos esse desafio de morrer para viver. “pois morres-
tes, e a vossa vida está escondida com cristo em Deus” (cl 
3,3). Encontramos muitos, sobretudo entre os jovens, que 
se dispõem a qualquer sacrifício, a pesados jejuns e a um 
enorme esforço de concentração para dominar o corpo e 
a mente e, assim, poderem praticar esportes espetaculares. 
“todo atleta – diz o apóstolo paulo – se impõe todo tipo de 
disciplina. Eles assim procedem para conseguir uma coroa 
corruptível. Quanto a nós, buscamos uma coroa incorrup-
tível” (1cor 9,25). não são muitos os que aceitam o projeto 
ou a proposta de irem se esvaziando de si mesmos para que 
cristo vá ocupando os espaços deixados vazios para pode-
rem dizer com o apóstolo: “Eu vivo, mas não eu; é cristo 
que vive em mim” (Gl 2,20). 

João da cruz caracterizou todo esse processo de esva-
ziamento substitutivo com as expressões noite dos sentidos 
e noite do espírito, o que significa que não só os sentidos, 
mas também nosso espírito deve ceder o lugar, morrer de 
certo modo, para que cristo ocupe todos os espaços. a isso 
Johannes chama de divinização: nós nos tornamos divinos. 
não é fácil traduzir em linguagem comum a realidade de 
nos termos tornado divinos. Simão pedro, paulo de tarso 
e João Evangelista nos transmitiram, em seus escritos, essa 
indizível maravilha. pedro tem a ousadia de afirmar que 
nós nos tornamos “consortes da natureza divina” (2pd 1,4). 
paulo, na carta aos Gálatas, escreve: “todos recebemos 
a dignidade de filhos. E a prova de que sois filhos é que 
Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, 
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que clama: ‘abba, pai!’” (Gl 4,5-6). E João: “Vede que grande 
presente de amor o pai nos deu: sermos chamados filhos 
de Deus! E nós o somos!” (1Jo 3,1). Entretanto, nem paulo, 
que chegou a penetrar no céu dos céus (cf. 2cor 12,2-6), 
ficou livre de sentir na própria carne a dualidade que ator-
menta o espírito de Johannes. paulo fala de um espinho 
em sua carne, de um anjo de Satanás para esbofeteá-lo, e 
pede ao Senhor que o livre desse suplício. a resposta é que 
a provação vai continuar porque “basta-te a minha graça”, 
diz-lhe o Senhor, “pois é na fraqueza que a força se realiza 
plenamente” (cf. 2cor 12,7-10).

o livro de Johannes retrata estes dois estados: a noite 
escura dos sentidos e do espírito e o gozo de uma visão an-
tecipada: “é cristo que vive em mim”. Daí as aparentes con-
tradições, os vaivéns em que o autor parece conviver com 
momentos de exultação e momentos de trevas e angústia. é 
uma espécie de alternância entre o já e o ainda não. 

 Johannes, que é psicólogo, mostra um caminho de se-
guimento de cristo. há outros caminhos. é sempre assim. 
na vida, uns se realizam nas artes, outros, na literatura; 
estes, no comércio, aqueles, na política ou no esporte... são 
caminhos. na espiritualidade, um Vicente de paulo não se 
parece com um João da cruz nem teresinha do menino 
Jesus é do mesmo estilo da Beata teresa de calcutá. São ca-
minhos diferentes. todos levam àquele que disse: “Eu sou 
o caminho, a verdade e a vida” (Jo 14,6). Em cristo, todos 
os caminhos se encontram e todos levam a Deus, mas cada 
pessoa deve conhecer e seguir seu caminho e se alegrar de 
que haja outros caminhos com outros seguidores. é a ri-
queza e a beleza da Família de Deus. São Francisco de Sales, 
no seu livro Filoteia, reconhece essa diversidade e pergunta: 
“Seria conveniente que os bispos quisessem viver na solidão 
como os cartuxos, que os casados não se preocupassem em 
aumentar seus ganhos mais do que os capuchinhos, que o 
operário passasse o dia todo na igreja como o religioso e 
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que o religioso estivesse sempre disponível para todo tipo 
de encontros a serviço do próximo como o bispo?”. 

por outra parte, continua o mesmo doutor da igreja: 
“é um erro, até mesmo uma heresia querer excluir a vida 
devota dos quartéis de soldados, das oficinas dos operários, 
dos palácios dos príncipes, do lar das pessoas casadas” 
(Filoteia, parte i, cap. 3). José e maria seguiram caminhos 
diferentes e se encontraram em Deus. maria era extroverti-
da e loquaz. José era discreto e introvertido. maria fala para 
o anjo Gabriel, fala para isabel, fala no templo quando 
procuravam o menino, fala nas bodas de cana. José não 
fala. não fala com palavras, mas só com ações. o Evangelho 
não registra uma palavra dita por ele. paulo, na carta aos 
coríntios, fala da diversidade dos dons (1cor 12,29), mos-
trando como isso deve levar a uma convergência, e não a 
divergências. Você pode até não entender o que o outro diz 
ou faz. não entende, mas é bom que ele seja assim: enri-
quece o conjunto. assim, não há ninguém que tenha todos 
os dons, como não há ninguém que não tenha algum. é 
importante a gente não se deter naquilo que não tem. é 
melhor concentrar-nos mais naquilo que temos ou que nos 
é possível realizar, embora com grande esforço. é bom pro-
curar desenvolver o que da natureza se recebeu e não passar 
a vida lamentando o que nos falta. para o conjunto é bom 
que cada um “receba de acordo com suas necessidades e dê 
de acordo com sua capacidade”.

minha intenção com essa breve reflexão é introduzir 
você na leitura do livro de Johannes sobre o silêncio. poesia, 
teologia e psicologia aí se encontram, embora não seja um 
livro de poesia em sentido estrito. nem de teologia, nem 
de espiritualidade. é um livro que descreve um caminho e 
o convida a conhecer esse caminho, ainda que você não se 
sinta chamado a seguir por ele. o livro o ajudará a identifi-
car melhor seu próprio caminho, se você ainda não o fez, e 
segui-lo com coragem e entusiasmo. conhecer o caminho 
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percorrido pelo autor do livro é de grande utilidade para 
hoje, quer você seja católico quer não, jovem, adulto ou an-
cião, qualquer que seja sua profissão ou estado de vida. mas 
é, sobretudo, uma provocação excelente para os sacerdotes e 
todos os que abraçaram a vida dos conselhos evangélicos. é 
como um grito para que as pessoas não se deixem envolver 
pelo barulho, pela agitação, pela busca constante de resul-
tados, pela segurança financeira. é leitura que leva a parar, 
olhar para dentro de si e perguntar: o que estou fazendo dos 
dons que recebi? como eles estão sendo usados para que eu 
realize o projeto de Deus a meu respeito? o livro revela a 
angústia de quem aceita seguir o caminho do Espírito, mas 
é torturado pela incerteza, pela insegurança, pelo medo de 
estar indo atrás de uma quimera, ao invés de ser eficiente 
entregando-se às obras. mas, se você começar a leitura pelo 
item 30, “Uma presença que se revela amor”, sentirá desfei-
tas suas dúvidas a esse respeito, desejará continuar a leitura 
até o fim e, depois, sentirá despertado seu interesse pelo 
tema empolgante e transformador do Silêncio. Então 
comece e... bom proveito!

            José Maria Pires

            arcebispo Emérito da paraíba



iNtRODuçãO 

Uma vontade irresistível de ir além de tudo o que 
normalmente espero encontrar em meu próprio interior. o 
que sei de mim? o que sei é a verdade? o que há além de 
mim? Sou mais do que jamais poderia imaginar? 

as perguntas são muitas; as respostas permanecem en-
voltas na bruma do silêncio. interrogando o silêncio, espero 
que ele me revele seus segredos.

  Eu me interrogo. cada vez um passo adiante e um 
passo para trás. permaneço descontente com as respostas 
que surgem e, ao mesmo tempo, tenho medo de encontrar 
toda a verdade. pressinto o mistério que se esconde no 
meu íntimo. não encontrei respostas claras por meio de 
uma indagação racional, mas, em lugar delas, no silêncio, 
surgem intuições quase espontâneas, que me apontam um 
caminho. À medida que surgirem, deverei entregar-me a 
elas. Soam como um convite à intimidade. Elas me pedem 
fé, confiança, entrega. Uma entrega ao mistério em que me 
sinto tomado por um além-do-eu, preenchido por uma pre-
sença a que posso acrescentar somente a minha respiração. 
Em vez de buscar respostas racionais, sinto-me inclinado a 
aceitar esse convite. 

Vou além do “eu” que eu mesmo criei, uma imagem a 
meu respeito que me desenhava uma realidade com a qual 
me contentava. E até a mantinha como a verdade. mas as 
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intuições que surgem no silêncio me revelam outra reali-
dade. Descubro por meio delas quem, na realidade, sou. é 
no silêncio que, pouco a pouco, um novo eu se revela e se 
apresenta como aquele eu que na realidade sou.

  por que a verdade a nosso respeito pode ser encontra-
da somente depois de muito esforço? por que nos iludimos 
e criamos uma imagem-fantasma quando nos interroga-
mos a nosso respeito? Quem criou este eu com o qual nos 
identificamos? por que utilizamos este eu para esconder de 
nós mesmos o mistério que somos? 

convido você não a pensar tal como eu penso, mas 
a pensar por si mesmo para chegar à experiência que lhe 
revela seu verdadeiro eu, a sua verdade. Esta não precisa ser 
a verdade, mas é a sua verdade. Entregando-se a ela, você se 
identificará com o mistério que é. 

   


