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Ao passo que a alegria, presságio do transcendente, faz-nos sentir algo superior às
experiências comuns, ela, todavia, acorda em nós o mais próprio, o mais íntimo de nós
mesmos. Será que não está inscrita na experiência pura e honesta da alegria uma tênue e
todavia forte certeza de que a mais profunda realidade de nosso ser é imagem do eterno?
Este estado de alma é como uma atmosfera jubilosa de nossa mente, que se reflete em
nossos sentimentos e que se irradia em nossos relacionamentos humanos.
Já os antigos pensadores Aristóteles: Santo Tomás e São Boaventura, ou grandes poetas
como Schiller, escreveram de modo sublime sobre a alegria humana, este clima de paz na
alma, este sentir-se incluído na comunhão com o bem e com o belo. Foi ainda este tema que
inspirou Beethoven a escrever a sua Nona Sinfonia.
A pessoa possui uma tendência insaciável para a auto-realização. Deus, felicidade eterna, é a
fonte primeira e última meta de toda verdadeira alegria. Por isso, quem não viver em harmonia
consigo ou com os outros já não é reflexo de Deus e perde a paz e a alegria.
As pessoas humanas trocam muitas vezes a alegria pelos prazeres. Mas o prazer não é
alegria; é uma excitação momentânea e passageira, que deixa a pessoa recair no vazio, na
decepção e na solidão. A alegria só é verdadeira se ela não nos escravizar no pecado ou no
egoísmo. As alegrias, no entanto, mesmo pequenas, mas verdadeiras, preenchem-nos do belo
e da luz; dão força à nossa alma e um discreto esplendor à nossa face. Assim, em toda
verdadeira alegria, nossa alma e nosso rosto estão iluminados por Deus, e nós nos tornamos
luz para o mundo e fonte de paz. Ela nos abre para Deus.

O exemplo perfeito da alegria cristã é Jesus Cristo. Isto se mostra no momento altamente
dramático de sua vida. Sabendo que "se tinham completado os seus dias, ele tomou
resolutamente o caminho de Jerusalém" (Lc 9,51). Diz então o Evangelho que Jesus, já
caminhando na direção da cidade onde deverá morrer, oferece ao Pai do céu todo o seu ser e
toda a sua obra, sente-se feliz com o empenho generoso dos seus discípulos e começa a
rezar: "Naquela mesma hora, Jesus exultou de alegria no Espírito" (Lc 10,21).

O que hoje motiva minha alegria são especialmente duas coisas. Primeiro, lembro-me com
gratidão que pude trabalhar com todo empenho pelo Evangelho, esta causa mais sublime de
Deus. Pude lutar, em inúmeras ocasiões, pelo povo brasileiro, que tanto amo. Lutar pela
libertação de prisioneiros, pelo tratamento digno de adversários políticos, pela escola cristã,
pela mulher, cuja nobreza é a dignificação da sociedade humana, pela família, escola
primordial do amor e da alegria e única fonte verdadeira do futuro de um país.
Ao chegar a quase 91 anos, ponho novamente tudo na mão de Deus, em cujo nome tentei
trabalhar. Tenho diante de mim um segundo motivo de incalculável alegria: vejo no Arcebispo
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Dom Orani João Tempesta, meu atual sucessor, um homem sábio que nos foi dado por Deus.
Ele não só continuará o que procurei fazer, mas seu espírito aberto, sua grande experiência e
sua vida de homem de Deus darão à Igreja nova força de presença transformadora. Queira
Deus abençoar este Pastor e todos os que o ajudam para que sua mensagem alcance todas
as camadas da sociedade.
Coloco diante de Deus os meus mais profundos agradecimentos: em primeiro lugar aos
jornais que, abrindo espaço, permitiram a irradiação de minhas mensagens. Depois aos
leitores, cujo interesse animou e gratificou o meu trabalho. Finalmente a todos os que, com
zelo e competência, ajudaram os meus esforços de manter, desde o ano 1971, a coluna
semanal nos jornais para divulgar a fé e a doutrina.
Convido a todos a se abrirem à mensagem da Páscoa. Nela se anuncia aquele supremo fim
que será a transformação e exaltação de toda a história: "Haverá o fim, quando Jesus
entregar o Reino a Deus Pai (...). E, quando todas as coisas lhe tiverem sido submetidas,
então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo
em todos" (1Cor 15,24.28).
Esta é a nossa Páscoa. Desde já participamos, na fé e no amor, desta última e definitiva
liturgia: em Cristo e com Cristo queremos ser um vivo ofertório, um louvor sem fim ao Pai da
eternidade.{jcomments on}

Este artigo, por decisão de Dom Eugenio, encerrou a série de publicações iniciadas por ele na
imprensa
brasileira desde 1971.
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