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Nesta edição do Caderno Fé e Cultura, 
para ajudarnas reflexões quaresmais, 
nossa atenção se volta para o tempo. 
Frequentemente, vemos a vida passar 
sem nos darmos conta do que está 
acontecendo conosco – a ocasião que nos 
é dada para o encontro com o Mistério 
maravilhoso de Deus se perde na 

distração e na inconsistência. Não se trata 
de mais um esforço moralista – como 
tantos outros que já empreendemos em 
nosso cotidiano. Trata-se de recuperar 
o fascínio diante do Seu amor por nós. 
Nestas reflexões, contamos com nossas 
amigas e colaboradoras da congregação 
beneditina camaldolense – afinal, 

ninguém melhor que monges e monjas 
para falar da contemplação do Mistério. 
Além disso, o Prof. Marcos Aurélio 
Fernandes escreve sobre a ética na 
perspectiva franciscana e o Prof. Rafael 
Ruiz nos sugere, a partir do filme Worth, 
uma reflexão sobre o valor da pessoa 
humana.

Para nós, pode parecer pouco reno-
var nossas promessas batismais. Fa-
zemos isso com bastante frequência 
em nossas liturgias. A noite de Pás-
coa, porém, é o ápice do ano litúrgi-
co, memória da ressurreição de Jesus 
– centro da nossa fé. Com efeito, São 
Paulo diz: “Se Cristo não ressuscitou, 
é vã a vossa fé e continuais nos vossos 
pecados” (1Cor 15, 17). Este é o sig-
nificado das festas da Páscoa: sermos 
libertados pela Morte e Ressurreição 
de Jesus. Ele é a nossa Páscoa, “foi en-
tregue à morte por causa dos nossos 
pecados e ressuscitou para a nossa 
justificação” (Rm 4, 25).

Quaresma, tempo propício
Núcleo Fé e Cultura

Preparemo-nos para a Páscoa
Monja beneditina  
camaldolense

Entramos no caminho do 
Êxodo, iniciamos nosso 
percurso quaresmal. É um 
alegre convite à Páscoa. Chegar 
à Páscoa é a nossa meta. Na 
carta da Congregação para 
o Culto Divino, Paschalis 
Solennitatis (PS), do ano de 
1988, lemos que “é o tempo da 
graça, durante o qual se sobe 
ao monte santo da Páscoa” (PS 
6). A Quaresma não tem outra 
finalidade senão preparar-
nos para as celebrações da 
Páscoa. Entrar em um estado 
de prontidão para renovar as 
nossas promessas batismais, 
e tudo isso por meio de uma 
“escuta mais frequente da 
Palavra de Deus e de uma 
oração mais intensa” (PS 6).

A Liturgia da Vigília Pascal é ri-
quíssima e repleta de símbolos, mui-
to enriquecida por elementos que 
remontam aos primeiros séculos do 
Cristianismo e aos Padres da Igreja, 
que nos ajudam a mergulhar no mis-
tério da ressurreição de Cristo. Em 
nossos preparativos durante a Qua-
resma, vale a pena ler atentamente 
a liturgia daquela “noite das noites” 
para poder participar consciente-
mente da beleza e profundidade dos 
ritos e orações.

Se a Quaresma tem por finalidade 
preparar-nos para a Ressurreição, de-
vemos olhar não só para o sofrimen-
to de Jesus e sentir comoção por Ele, 
mas devemos entrar no seu coração 
por meio da oração, para compreen-
der POR QUE sofreu. 

A Escritura nos conta e nos fala 
bastante sobre como foi a sua Paixão, 
mas não apenas com a finalidade de 
nos descrever como Ele sofreu. Os 

Evangelhos e as Cartas Apostólicas 
querem nos transmitir uma outra 
coisa: o PORQUÊ... O que nos reve-
lam a sua Paixão e o seu sofrimento? 
É preciso ler atentamente as Escri-
turas para descobrir. Toda a vida de 
Jesus é revelação de quem é o Pai, da 
sua busca apaixonada pelo ser huma-
no, perdido e afastado. Esta é a dor do 
coração de Deus e, portanto, de Jesus, 
Jesus sofreu por Ele e por causa do ser 
humano. Por causa do amor que Ele 
tem por nós. Deus nos criou para que 
pudéssemos viver em comunhão com 
Ele, pudéssemos partilhar a sua vida 
divina, o seu amor infinito. Criou o 
ser humano à Sua imagem, para viver 
conosco uma relação de amor.

A chave para entender a paixão de 
Cristo é o amor. Ele nos escolheu an-
tes da criação do mundo, nos escolheu 
para si mesmo… “Ele nos escolheu 
para sermos santos e imaculados dian-
te dele no amor, predestinou-nos para 

sermos Seus filhos adotivos, segundo o 
desígnio amoroso da Sua vontade” (cf. 
Ef 1). A Sua Paixão, a nossa contempla-
ção da Sua paixão, da Sua cruz, tem o 
propósito de levar-nos à constatação 
de São Paulo: “Ele me amou e se entre-
gou por mim” (Gl 2, 20).

Se fizermos o caminho quaresmal 
com este espírito, poderemos entrar 
na noite de Páscoa e sair dela trans-
formados. Poderemos ouvir com 
alegria a exortação do presbítero que 
nos convidará a renovar as nossas 
promessas batismais, a nossa confis-
são de amor por Ele; ao mesmo tem-
po que damos o nosso consentimento 
ao amor de Deus por nós: “Queridos 
irmãos, pelo Batismo nos tornamos 
participantes do mistério pascal de 
Cristo, fomos sepultados juntamente 
com Ele na morte, para ressuscitar-
mos com Ele para uma vida nova” 
(Rito de renovação das promessas ba-
tismais durante a Vigília Pascal).
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As palavras no início do Capítulo 3 do 
Eclesiastes são um resumo do que este 
livro sapiencial quer dizer: “Tudo tem 
seu tempo, há um tempo para cada 
propósito debaixo do céu”. Descobri-
mos que o tempo ali é outro... Nós co-
nhecemos bem o tempo newtoniano 
(Δt), pois aprendemos a raciocinar de 
acordo com o implacável e preciso ho-
rário do relógio. O relógio é um modo 
de dar “espaço” ao tempo. O tempo 
se torna uma “coisa”, e assim parece  
tangível. 

A. Heschel, em O Schabat (Edito-
ra Perspectiva, 2018), diz que a mo-
dernidade privilegiou o espaço em 
detrimento do tempo, mas ganhando 
“espaço”, o ser humano diminuiu a si 
mesmo: “A civilização técnica é a con-
quista do espaço pelo homem. É um 
triunfo frequentemente alcançado 
pelo sacrifício de um ingrediente es-
sencial da existência, isto é, o tempo. 
Na civilização técnica nós gastamos 
tempo para ganhar espaço. Intensifi-

O cuidado com o tempo
Ana Lydia Sawaya*

A vida é hevel, um sopro, afirma o texto hebraico do Eclesiastes, numa tradução melhor que 
“vaidade das vaidades” (Ecl 1, 2) do latim vanitas. Hevel – sopro – exprime algo que é evanescente, 
que não se pode agarrar, nem muito menos governar. Hevel é uma palavra muito usada na Bíblia. 
“São um sopro (hevel) os filhos de Adão” (Salmo 62, 10). “O homem é como um sopro, os seus dias 
são como sombra que passa” (Salmo 144, 4). “Eu me desfaço, não viverei ainda muito. Deixa-me, 
porque os meus dias são um sopro”, lamenta Jó (7, 16).
O Eclesiastes usa o termo hevel não no sentido moral ou metafísico, mas com uma acepção muito 
concreta, como a descrever a percepção, o sentido físico, do tempo que passa muito rápido debaixo do 
sol. Significa o tempo concreto da vida: tudo passa como um sopro. Por isso, preste atenção! Não se trata 
de uma visão pessimista da vida. É a constatação de que na vida terrena, sob o sol, nada é completo, 
pleno nem nos sacia totalmente. Por isso, não podemos nos colocar no lugar de Deus, não vemos tudo 
nem compreendemos a totalidade do real. A condição do ser humano aqui na terra é contingente. O 
autor bíblico é um homem realista, com o pé no chão, que não tem a pretensão de superar os confins da 
sua humanidade, mas busca refletir sobre a sua existência terrena (Capítulos 1 e 2).

car nosso poder no mundo do espa-
ço é o nosso maior objetivo. No en-
tanto, ter mais não significa ser mais. 
O poder que alcançamos no mundo 
do espaço termina abruptamente na 
fronteira do tempo. O tempo, porém, 
é o coração da existência [...] Todos 
nós ficamos enfeitiçados pelo esplen-
dor do espaço, pela grandeza das coi-
sas do espaço [...] A realidade, para 
nós, é coisa e consiste em substâncias 
que ocupam espaço; mesmo Deus é 
concebido pela maioria de nós como 
uma coisa. O resultado de nossa coi-
sificação é a cegueira a toda realidade 
que deixa de se identificar como uma 
coisa, como um fato real. Isso é óbvio 
em nosso entendimento do tempo, o 
qual, sendo desprovido de coisa e de 
substância, nos parece como se não 
tivesse realidade”.

Não se trata de desprezar a impor-
tância do espaço, do visível, do mate-
rial, do tocável, mas de denunciar a 
hipervalorização do espaço em detri-

mento do tempo. O espaço é mensu-
rável, está sob nosso controle visual, 
pode ser abarcado pelo olhar. O tem-
po não. A única maneira de medi-lo é 
reduzi-lo ao espaço e ao movimento 
que nele ocorre. Essa diferença se vê 
ao compararmos o espaço sagrado 
(necessário e de grande ajuda) com 
a experiência do sagrado que uma 
pessoa faz, que é uma experiência in-
terior que se dá num tempo, em um 
momento, mas que não ocupa um 
“espaço”. 

Na Bíblia, a temporalidade é 
valorizada em sua forma linear, dentro 
da dimensão histórica. Uma história 
que caminha para um cumprimen-
to. Por isso, para o mundo bíblico o 
tempo não representa a inconsistência 
do ser e seu dissolver-se em um fluxo 
perene, mas está impregnado com um 
anseio de completude. “Para Israel, os 
acontecimentos singulares do tempo 
histórico foram espiritualmente mais 
significativos do que os processos re-

petitivos no ciclo da natureza (para as 
festividades anuais), muito embora o 
sustento físico dependesse dessa últi-
ma. Enquanto as divindades de outros 
povos estavam associadas aos lugares 
ou coisas, o Deus de Israel era o Deus 
dos acontecimentos: o Redentor da 
escravidão, o Revelador da Torá, ma-
nifestando-se a Si Mesmo em acon-
tecimentos da história, mais do que 
em coisas ou lugares. Assim, a fé no 
incorpóreo, no inimaginável, nasceu.” 
(HESCHEL, A. Op. cit.).

O Papa Francisco dirá que o tempo 
é superior ao espaço (Evangelii gau-
dium, EG 222-225) e afirma que “dar 
prioridade ao tempo significa ocupar-
-se de iniciar processos mais do que 
possuir espaços” (EG 223). Relembra-
-nos as palavras do Beato Pedro Fabro: 
“O tempo é o mensageiro de Deus” 
(EG 171). Por isso, a plenitude da vida 
de uma pessoa e do mundo todo só 
pode ser alcançada por meio de uma 
gradualidade e de um respeito aos 
processos que constroem os povos, e 
precisam ser vividos pouco a pouco e 
dentro da dimensão da paciência. “O 
espaço cristaliza os processos; o tem-
po, ao contrário, nos projeta para o fu-
turo e nos impulsiona a caminhar com 
esperança” (Lumen fidei, LF 57). 

Em busca do tempo oportuno. Os 
gregos usavam três termos diferentes, 
kronos, aiòn e kairòs, para designar o 
tempo. Kronos era usado para descre-
ver a sucessão de instantes, o tempo na 
sua sequência cronológica e quantita-
tiva, na mitologia grega era represen-
tado como um gigante, filho de Urano 
e Gaia, que devorava seus próprios fi-
lhos até ser derrubado por Zeus. Aiòn 
expressava a temporalidade da vida, 
seus ciclos, intervalos e percalços. Re-
presentava a dimensão da consciência 
humana irredutível a qualquer lógica 
somativa e linear. Kairòs, o último fi-
lho de Zeus, era representado como 
um menino com asas nos pés, em 
constante movimento, com um tufo 
de cabelo na testa e nuca raspada para 
indicar a dificuldade em agarrá-lo. Ele 
segurava uma haste na qual uma ba-
lança repousava. Representava a hora 
certa, o tempo oportuno. Indicava o 
momento propício, adequado, que de-
via ser apreendido no rápido instante 
que passa, o tempo “presente”, em rela-
ção ao qual uma capacidade vigilante e 
atenta permite compreender melhor o 
desenvolvimento do futuro. É no tem-
po que se joga a liberdade humana, no 
qual a inteligência e o reconhecimento 
dos sinais pode determinar a felicida-
de no futuro. 

No hebraico, o tempo cronológico 
(kronos) e o tempo oportuno (kairòs) 
são expressos pela palavra zeman e et 
respectivamente. “Há um momento 
(zeman) para tudo e um tempo (opor-
tuno - et) para todo propósito debaixo 
do céu. Tempo (et) de nascer, e tempo 
(et) de morrer; tempo (et) de plan-
tar, e tempo (et) de arrancar a planta.  
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Na festa da Exaltação da Santa Cruz, 
cantamos o belo refrão do Salmo 
77: “Não te esqueças das obras do 
Senhor!”. É o que diz também o 
Catecismo da Igreja Católica (CIC 
1363): “Segundo a Sagrada Escri-
tura, o memorial não é somente a 
lembrança dos acontecimentos do 
passado, mas a proclamação das 
maravilhas que Deus realizou por 
todos os homens. A celebração litúr-
gica desses acontecimentos torna-os 
de certo modo presentes e atuais. 
É desta maneira que Israel entende 
sua libertação do Egito: toda vez que 
é celebrada a Páscoa, os aconteci-
mentos do Êxodo tornam-se pre-
sentes à memória dos crentes para 
que estes conformem a sua vida a 
eles”. Guardando a nossa memória e 
alimentando-a na fé, podemos viver 
o ano litúrgico como uma imersão 
contínua nos acontecimentos salví-
ficos realizados por Deus ao longo 
da história da humanidade, na qual 
Ele esteve sempre presente e ativa-
mente envolvido.

Com o calendário do ano, con-
tamos os dias, os meses, mergulha-
mos na mudança das estações que 

influenciam as nossas vidas e com 
as quais nós podemos nos sentir 
parte do mundo criado. Já o ano 
litúrgico nos recorda as maravilhas 
de Deus, memória dos aconteci-
mentos salvíficos que inserem o 
ser humano na economia eterna 
da vida, no tempo de Deus, no 
amor da Trindade, no seio do Pai. 
O maravilhar-se das coisas de Deus 
é vida, traz vida e é para a vida. 
Aquele que é chamado o Vivente 
leva o ser humano a participar de 
Sua vida. Dessa forma, celebrando 
cada acontecimento, cada memó-
ria da ação de Deus na história, po-
demos participar da vida de Deus 
integralmente, aqui e agora, com 
as nossas realidades. Assim acon-
tece em cada Santa Missa, em cada 
Tríduo Pascal – esses misteriosos 
três dias, os mais importantes de 
todo o ano litúrgico, que antece-
dem a Páscoa; em cada Natal; em 
cada festa e memória! Podemos 
ver e experimentar a esperança do 
encontro com Deus em toda a sua 
plenitude. E tudo isso graças à En-
carnação, aquele evento grandioso 
que João resumiu em uma frase 

tão curta que surpreende: “O Ver-
bo se fez carne” (Jo 1,14).

A eternidade de Deus entra no 
tempo do ser humano, entra na 
história, num momento preciso 
da passagem do tempo. O eterno 
torna-se visível, vida concreta. “O 
tempo já se completou” (Mc 1,15). 
Todo o passado, presente e futuro 
se unem no Homem-Cristo, ge-
rando um novo tempo, o HOJE 
em Cristo, que é “o mesmo ontem, 
hoje e sempre” (Hb 13,8) No pri-
meiro capítulo do Apocalipse, en-
contramos provas belas desta PLE-
NITUDE DO TEMPO em Cristo: 
“Eu sou o Alfa e o Ômega...aquele 
que é, que era e que vem, o Todo-
-poderoso!” (Ap 1, 8); “Eu sou o 
Primeiro e o Último, o que Vive” 
(Ap 1,17). Cristo é “Aquele que é 
que era e que vem” (Ap 1, 4). 

O Deus que agiu ontem, agirá 
hoje e amanhã, que cria o ontem, 
o hoje e o amanhã… Este é o es-
tupendo HODIE – HOJE de Deus, 
graças ao qual podemos confiar 
Nele e colocarmos nossa vida em 
suas mãos, pois estas seguram o 
ontem, o hoje e o amanhã.

Tempo (et) de matar e tempo (et) de 
curar; tempo (et) de destruir, e tempo 
(et) de construir” (cf. Ecl. 3, 2-8)

Para cada tempo que se pode me-
dir (zeman) há um tempo (et) ade-
quado, oportuno. São 14 antíteses que 
englobam todas as circunstâncias às 
quais somos chamados a aderir e a vi-
ver plenamente. O Eclesiastes mostra 
que cada realidade foi feita por Deus 
com o seu contraste e complementari-
dade, tudo é dual e tem o seu oposto; 
esta é a harmonia. 

Toda coisa é bela no seu devido tem-
po. “As coisas do espaço expõem uma 
independência ilusória. As coisas cria-
das ocultam o Criador. É na dimensão 
do tempo que se encontra a Deus, em 
que o homem torna-se ciente de que 
cada instante é um ato da criação, um 
Começo, abrindo novas estradas para 
realizações finais. O tempo é a pre-
sença de Deus no mundo do espaço, 
e é no tempo que somos capazes de 
sentir a unidade de todos os seres. A 
criação, somos ensinados, não é um 
ato que ocorreu uma vez no tempo, 
uma vez e para sempre. O ato de trazer 
o mundo à existência é um processo 
contínuo. O chamado de Deus trouxe 
o mundo à existência, e este chamado 
prossegue. Existe este momento pre-
sente porque Deus está presente. Cada 
instante é um ato de criação. Um mo-
mento não é terminal mas um lampe-
jo, um sinal do Começo. O tempo está 
em perpétua inovação, um sinônimo 
para a criação contínua. O tempo é a 
dádiva de Deus ao mundo do espaço” 
(HESCHEL, A. Op. cit.).

“Tudo o que Ele fez é apropriado 
ao seu tempo (et). Também colocou 
no coração do homem o conjunto do 
tempo (em hebraico olam que signi-
fica eternidade, universo), sem que o 
homem possa atinar com a obra que 
Deus realiza desde o princípio até o 
fim” (Ecl 3, 11).

Embora o coração do ser huma-
no possua essa sombra de eternida-
de, pois não conseguimos ter a visão 
do todo, Deus fez cada coisa bela e no 
momento oportuno (pois o instante 
para Deus é et e não apenas zeman). 
Nossas sensações e percepções não 
são tudo. Além das coisas que vemos, 
ouvimos, tocamos ou sentimos, que 
estão na dimensão do espaço (no caso, 
sufocante...), há uma outra dimensão: 
o tempo. Vivamos essa dimensão, vía-
mos o et, com alegria.

Para não ficarmos presos apenas 
à dimensão do espaço sufocante, fa-
çamos uma pausa para reconhecer a 
eternidade do instante, e dar tempo ao 
tempo. Peçamos ao Senhor a graça de 
não perder as ocasiões que Ele nos dá 
para parar, dar-nos conta da dimensão 
do tempo, e poder viver, o que se cha-
ma no final das contas, o amor.

A dimensão divina do HOJE
Por uma monja beneditina  
camaldolense

Na liturgia, tempo e espaço são termos, conceitos, realidades cujo significado e modo 
de entender são muito diferentes daqueles filosóficos. Na liturgia hodie - hoje - como o 
ano litúrgico todo, não significa uma realidade física, mas o esplendor, a faixa de luz da 
graça com a qual Deus Pai ilumina a vida de cada ser humano. Todo o ano litúrgico é uma 
grande memória da história da salvação. Fazer memória (que é mais do que “lembrar” 
ou “rememorar” para nós) é uma necessidade crucial para o povo judeu do Antigo 
Testamento. Quantas vezes Deus chama o seu povo à memória, à memória das Suas 
obras, do Seu amor, da Sua ação, do Seu braço poderoso que o resgatou e salvou muitas 
vezes. As pessoas, os fatos, o amor se tornam presentes pela memória. O ser humano sem 
memória já não sabe quem é. Quem não é lembrado não existe. É a memória que torna 
algo presente, real e atual. Para crer, alimentar a fé e a relação com Deus, é necessária a 
memória, uma memória sobrenatural que nos faça recordar as grandes obras de Deus.

*  Monja beneditina camaldolense do Mosteiro 
da Encarnação, Mogi das Cruzes, São Paulo. 
Foi professora da UNIFESP, com doutorado 
em Nutrição na Universidade de Cambridge, e 
pesquisadora visitante do MIT.
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“Excelência ética do humano signi-
fica a capacidade de o ser humano 
sair de si (ex) e de se erguer (cellere), 
superando-se sempre de novo, num 
caminho de melhoria do próprio ser. 
Excelência é, então, o movimento de 
potencializar e de dar o melhor de 
si, de perfazer-se, maturar-se, con-
sumar-se no próprio ser. É o gosto, a 
paixão da alegria expansiva de ser. É 
a jovialidade de ser. Nesse sentido, a 
excelência indica a vitalidade, a cor-
dialidade de ser” (HARADA, H. A 
excelência. [in] Revista Filosófica São 
Boaventura, 14 (2): 29-36, 2020)

O empenho do ser humano de ser 
bom, de combater o “bom combate” 
da vida, de per-fazer, de consumar 
suas melhores possibilidades de ser 
é a marca do que chamamos de vida 
ética. O ser humano ético é aquele 
que busca a “vida boa”, isto é, a vida 
plena de sentido e de vigor, de alegria 
de ser, não só para si, mas para todos 
os homens. É aquele que se empenha, 
com todas as suas forças, para que o 
ser humano alcance um ethos para 

Kenneth Feinberg escreveu o livro 
What is Life Worth?, relatando como 
foi conduzindo um impactante proces-
so de indenização coletiva, envolven-
do o governo, as empresas de aviação, 
milhares de vítimas e suas famílias, em 
torno de 7 mil pessoas. A sua empre-
sa colocou-se à disposição do governo 
para tentar o que parecia improvável: 
um acordo em que a grande maioria 
das vítimas aceitasse uma indenização 
governamental e renunciasse a acionar 
as empresas de aviação, coisa que, se 
tivesse acontecido, teria provocado um 
colapso na economia norte-americana.

Feinberg é apresentado como um 
advogado eficiente, sofisticado e segu-
ro de si. Para ele, a coisa parecia fácil. 
Já tinha uma grande experiência com 
ações de indenização em casos de aci-
dentes, envolvendo grandes somas de 
dinheiro. Como dizia nas suas aulas, 
sempre se podia chegar a um acordo. 
Era uma questão de negociação e de 
números.

A primeira reunião com o grupo 
de familiares das vítimas, porém, de-
pois de vários estudos feitos por sua 
equipe, não pôde ser mais desastrosa. 
Ele queria reduzir toda aquela dor a 
um número que coubesse numa pla-
nilha orçamentária, mas não houve 
uma família sequer que não ficasse 
revoltada e saísse daquela reunião ma-
chucada, ferida, ofendida. E Feinberg 
não conseguiu naquele primeiro mo-
mento, e logo a seguir, perceber onde  
tinha errado. 

São Francisco e a excelência ética do humano
Marcos Aurélio  
Fernandes*

Excelência é coragem de ser. Os gregos chamavam arete, o 
vigor, a potência, que leva o ser humano a deslanchar, ser 
bem-sucedido e feliz nesse movimento de exceler. Os latinos 
chamavam de virtus: força, vigor do ânimo, coragem, fortaleza 
do espírito. Virtude leva o ser humano a ser bom, isto é, a 
alcançar o melhor de si. Ser bom não quer dizer, aqui, ser 
“bonzinho”. Ser bom quer dizer realizar as possibilidades de ser 
que nos foram concedidas a partir da nossa própria essência. 

seu ser. Esta palavra grega quer dizer, 
aqui, morada do ser humano entre a 
terra e o céu, na convivência com os 
outros seres humanos, em face do 
divino. Hoje, em tempos de crise da 
ética, uma das maiores dificuldades é 
o ser humano encontrar esta morada. 
E quando ele a encontra? Quando sua 
essência é abrigada, protegida, salva-
guardada, na liberdade da verdade. 

São Francisco é, na história da 
humanidade, uma das figuras mais 
significativas, sobressalentes, de rea-
lização humana, ética. Na “Legenda 
dos Três Companheiros lemos como 
ele assumiu o que recebeu da terra, da 

família, do povo de que ele era oriun-
do, não como algo pronto, mas, sim, 
como tarefa de responsabilização. 
Ele cultivou as “virtudes naturais” do 
humano com grande nobreza, desde 
os anos da adolescência e juventude. 
Sinal disso era a sua cortesia, isto é, 
sua “largueza e caridade” para com 
os pobres. Era um excelente comer-
ciante, mas recusou a mesquinhez  
burguesa da ambição do lucro como 
medida determinante e orientação 
de vida. Proclamou com a vida e as 
palavras que o mero ter, a posse de 
dinheiro e de bens materiais, não 
era sinônimo da riqueza essencial, 

a riqueza de ser. Em busca da supe-
rabundância do ser, do tesouro da 
vida feliz, lançou-se em busca de algo 
maior, de uma riqueza mais plena. 
Passou então a ambicionar a nobreza 
social. Frustrado, porém, no caminho 
da Apúlia, descobriu que a nobreza 
essencial, a de ser, não se confundia 
com a nobreza social, a do poder e 
do prestígio dos dominadores. Ele 
se viu chamado a voltar para Assis e 
a encontrar um Senhor que era mui-
to mais rico e nobre do que todos os 
senhores da terra. Quis, então, servir 
a este Senhor, o Cristo Crucificado, 
tornar-se um cavaleiro de sua corte, 
um campeão da sua Dama, a Senho-
ra Pobreza. E descobriu nos pobres e 
pequeninos da terra uma riqueza e 
uma nobreza hermética, na medida 
que está escondida aos olhos dos que 
se deslumbram com os valores de um 
ter e de um poder sem vigor de ser, 
sem a força originária do bem, isto é, 
do amor gratuito.

*  Professor da Universidade de Brasília 
(Departamento de Filosofia). 

Quanto vale a vida de uma pessoa?
Rafael Ruiz*

Numa história real, o professor de Direito Kenneth R. 
Feinberg (Michael Keaton), coloca uma questão para uma 
sala lotada e atônita: quanto vale a vida de uma pessoa?  E 
diante da perplexidade e das respostas ambíguas e incertas 
dos alunos, continua implacável com as suas perguntas, 
exigindo um número. Que número vamos colocar no cheque 
de indenização? Podemos chegar a um acordo?  Assim começa 
Worth. O filme continua e agora se trata do atentado de 11 de 
setembro, com tudo o que significou para cada pessoa e cada 
cidadão dos Estados Unidos... E para o governo, as famílias  
das vítimas, as empresas, as companhias de aviação.

O ponto de inflexão (e saber que 
esse ponto aconteceu de fato e que 
foi contado pelo próprio Feinberg, dá 
uma força toda especial ao filme) foi o 
encontro e a relação, no começo tensa 
e desconfiada e, mais tarde, amigável e 
confiada, com Charles Wolf (Stanley 
Tucci), que perdera a sua esposa no 

atentado terrorista e se transformou 
num líder comunitário para a gran-
de maioria das famílias contrárias às 
propostas iniciais do escritório de 
Feinberg. 

Há um momento que marca o fil-
me e que, como se pode ver, marcou 
também o advogado. Deixo-o aponta-

do aqui, sem querer dar muito spoiler. 
Ambos gostavam de música clássica e 
de ópera e se encontram na apresen-
tação de uma ópera moderna, bem 
diferente de Puccini, como ambos 
concordaram, em que uma mulher, so-
zinha primeiro e depois acompanha-
da por um coral, vai dizendo em tom 
sombrio e átono: Perdi a minha língua, 
perdi as minhas chaves, perdi a minha 
casa, perdi o meu coração, perdi.... E va-
mos vendo Feinberg a cada frase mais 
e mais incomodado até que, abrupta-
mente, saiu da sala.

Nos poucos meses antes do prazo 
definitivo, todos os membros do escri-
tório, Feinberg à cabeça, dedicaram-se 
não apenas a se encontrar e reunir com 
cada uma das famílias das vítimas, 
mas, principalmente, a ouvir as suas 
histórias – de dor, de pena e de de-
sespero; histórias de quem não queria 
apenas uma indenização econômica, 
mas saber-se confortado, ouvido, 
compreendido; de quem queria ser tra-
tado como pessoa e não como nomes 
em uma planilha.

É um filme contra aqueles que 
pensam que as relações profissionais e 
econômicas devem ser frias, distantes 
e pragmáticas –  uma afirmação espe-
rançosa, mesmo nos ambientes mais 
adversos, daquilo que nós, os seres 
humanos, temos de melhor: o cari-
nho, a compaixão e a atenção amorosa  
aos outros. 

* Professor de História da América da UNIFESP

QUANTO VALE? (Worth)
Direção: Sara Colangelo
Roteiro: Max Borestein
Elenco: Michael Keaton, 
Stanley Tucci, Amy Ryan
Nacionaldiade: Estados 
Unidos (2020)
Disponível: Netflix

Divulgação


