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 A  M a r at o n a e  a  C r i sm a 

O Ponto de Partida1
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Olá!

Imaginem que querem correr uma maratona – talvez em Lisboa, 

no Rio de Janeiro ou até mesmo em Nova Iorque. Não vão con-

seguir se não treinarem. Pelo menos, têm de começar a correr 

seis meses antes. Têm de saber controlar a velocidade e o an-

damento. E se quiserem estar mesmo em forma, têm até de mu-

dar seus hábitos alimentares, deixar de comer, durante algum 

tempo, aqueles irresistíveis tabletes de chocolate e as deliciosas 

batatas fritas. Como compensação do seu esforço, vão sentir de 

semana para semana como o seu corpo se torna mais elegante 

e esbelto. E chega o dia da corrida. Os outros perdem o fôlego, 

mas vocês parecem ter uma força inesgotável que os mantém na 

dianteira. 

O mesmo se passa com as sessões de preparação para a Crisma, 

em que se inscreveram. Também aqui têm de começar a traba - 

lhar pelo menos com seis meses de antecedência, para estarem 

bem preparados para um acontecimento tão importante. Podem 

dizer agora: «Correr uma maratona seria uma loucura! Mas a Cris-

ma, posso recebê -la de qualquer maneira». Para quê mais esforço 

do que o necessário? OK, vamos lá fazer a comparação:

 

1.1

A Maratona e a Crisma

Na Maratona, é exigida 

a força do seu corpo.

Na Maratona, esgotam -se 

as suas forças.

Correr uma Maratona 

aumenta a sua 

autoestima.

Na Crisma, é importante 

que o seu interior (o seu SER) 

esteja preparado.

Na Crisma, vocês recebem a força 

de Deus (a força que lhes dará 

sempre o fôlego de que precisam).

Na Crisma, Deus os confirma como 

seus filhos muito amados 

e como seus aliados. 
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Por que temos 
de trabalhar 
na construção 
da nossa 
personalidade?
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É claro que não se pode realmente comparar uma maratona 

com a Crisma. Podemos correr uma maratona, ou podemos não 

correr. Na realidade, não nos interessa nada que, em Lisboa 

ou em Nova Iorque, pudéssemos ter ficado em primeiro lugar, 

em 577º, ou em último lugar, se nem sequer calçamos os tênis.

Mas não procurar Deus, embora saibamos da sua existência, 

isso é tolice! É ser mesmo tolo! O mesmo acontece na Crisma: 

aqui vocês têm uma oportunidade única de descobrir Deus, de 

lhe abrir o coração e deixá -lo cheio de alegria relativamente 

a vocês.

1.2
 Cheios de eletricidade

 Sabem quem é a Santa Madre Teresa? Foi uma grande 

santa, dedicou a sua vida aos mais pobres entre os pobres e 

nunca teve medo de tratar carinhosamente dos leprosos mo-

ribundos. Sempre que tinha um momento livre, quer fosse no 

trem ou no avião, pegava uma folha de papel e escrevia com 

letra tosca as coisas importantes que todas as pessoas deve-

riam aprender sobre Deus.
 

Uma vez, ela escreveu este apontamento (embora não tivesse 

escrito a palavra “Crisma”, era a isso que se referia):

«Muitas vezes você vê os 

fios elétricos que estão nas 

ruas. Se não passar a corrente 

elétrica por eles, não haverá luz. O 

fio elétrico é você e eu. A corrente é Deus. Nós temos o 

poder de deixar que a corrente passe dentro de nós, para 

assim acendermos a luz do mundo: JESUS – ou então, 

podemos fechar -nos e deixar que a escuridão se 

espalhe.»

O que deve fazer 
uma pessoa 
quando descobre 
Deus?
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