
MUNDO COMO 
MORADA HUMANA

O mundo é a morada humana e o cuidado é o modo 
como deve-se viver neste mundo. Quanto mais reconhece-
se os outros, mais compreende-se que a responsabilidade 
básica e genuína é permitir que todos e cada um possam 
ser nas suas próprias condições e possibilidades. Reconhe-
cer e responsabilizar-se para que todos tenham condições 
e direitos para poder acontecer na sua genuína diferença 
existencial. O ser com outros é o lugar mesmo em que o 
ser humano acontece, onde encontra o contraponto para 
permitir-se responsável e eticamente no mundo. 

O poeta Carlos Drummond de Andrade antevê, no seu 
poema “Mundo Grande”, a condição genuína e avassala-
dora do ser humano. Nos versos “Não, meu coração não é 
maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem 
as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar.(...) Sim, 
meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não 
cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. 
A rua é enorme. Maior, muito maior do que eu esperava. 
Mas também a rua não cabe todos os homens. A rua é 
menor que o mundo. O mundo é grande. (…) Então, meu 
coração também pode crescer “, registra para a discussão 
mais própria acerca do sentido da existência humana que 
o mundo é maior que o homem, 
embora e acima de tudo, o 
coração deste mesmo homem 
cresce, ou seja, outros podem e 
devem ser sentidos, percebidos 
no caminhar.

O ser humano é um ser no 
mundo com outros e o  reco-
nhecimento do outro como 
outro não é assim tão comu-
mente, pois o reconhecimento 
deste outro como eu mesmo 
passa necessariamente pela 
compreensão que o ser hu-
mano tem de si mesmo. Na 
impessoalidade há uma comum 
aceitação, pois todos e ninguém são a mesma pessoa. Na 
autenticidade há uma recíproca compreensão de que o 
outro é um idêntico que é por si mesmo, que cobra para si 
e por si seu empenho no mundo. O outro não é assim um 
igual que fica subentendido na impessoalidade, ou um 
indiferente, mas um diferente que também é aí no mundo.

Quanto mais cedo o ser humano compreende-se como 
um ser que compartilha mundo, mais cedo ele reconhece 
que a existência é um viver em meio a outros, implicação 
que cobra um viver com responsabilidade. Quanto mais 
foge da sua condição de socialidade, mais impropriamen-
te vive o ser humano, pois distancia-se da sua genuína 
condição de ser um ser social. Quanto mais distanciada 
uma pessoa permanece da compreensão da sua finitude, 
mais ela ignora a consciência da mortalidade e da vida 
dos outros. Reconhecer a finitude e a relação responsável 
para com o outro é como a “salvação” para a indiferença 
de uma coletividade que debate-se sozinha em relação à 
própria finitude.

Termino com Mário Quintana: “A vida é o dever que nós 
trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis 
horas! Quando de vê, já é sexta-feira! Quando se vê, já é 
natal… Quando se vê, já terminou o ano...Quando se vê 
perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê passaram 
50 anos! Agora é tarde demais para ser reprovado… Se me 
fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava 
o relógio. Seguiria sempre em frente e iria jogando pelo 
caminho a casca dourada e inútil das horas[...]”
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Após peregrinação, Sta. 
Teresa retorna à Matriz
Imagem da padroeira de Vera Cruz foi recebida com missa festiva, no fim 
da tarde de sábado. Depois da celebração, teve carreata, bênção e jantar-baile
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TRADIÇÃO CATÓLICA

Igreja lotou para a celebração. Depois, carreata e bênção deram sequência à programação

Marlise (à direita) trouxe imagem de Nossa Senhora Auxiliadora

BÊNÇÃO DOS CARROS

“
Quanto mais cedo 
o ser humano 
compreende-se como 
um ser que compartilha 
mundo, mais cedo 
ele reconhece que a 
existência é um viver 
em meio a outros, 
implicação que 
cobra um viver com 
responsabilidade.”

Lisane Jacinta Ritzel veio 
de Linha Fundinho. É mis-
sionária e carregava consigo, 
no fim da tarde de sábado, 
dia 27, a imagem da Mãe 
Peregrina Três Vezes Ad-
mirável de Schoenstatt. Não 
era a tradicional romaria ao 
Santuário, realizada anual-
mente no mês de novembro, 
mas a participação em mais 
uma Teresafest, que marcou 
o retorno da padroeira de 
Vera Cruz à Igreja Matriz. A 
imagem de Santa Teresa foi 
recebida com missa festiva. 

A igreja estava lotada para 
perpetuar a tradição católica. 
E Lisane estava lá, entre as 
centenas de pessoas. “É bem 
tradicional esta participação”, 
conta ela, missionária há 
anos. Além de acompanhar 
a programação de missas, Li-
sane e um grupo de vizinhos 
se reúnem mensalmente para 
a oração do terço. “Tenho 
15 famílias na lista de quem 
recebe a capelinha. E dessas, 
sete estão sempre juntas nos 
terços, que acontece toda 
vez em uma casa diferente”, 
explica a vera-cruzense.

Quem também carrega-
va um símbolo católico era 

Marlise da Silva, esposa do 
presidente da Comunidade 
de Rincão da Serra. Ela leva-
va, ornamentada com flores, 
a imagem de Nossa Senhora 
Auxiliadora, padroeira da-
quela comunidade. “Esse 
ano, como o Leonildo [espo-
so] é presidente, a missão de 
trazer a imagem era minha”, 
conta ela, que, junto com a 
família, aproveitou para fes-
tejar na Teresafest.

Aliás, foi após a tradicional 
carreata e bênção dos carros 
- realizada depois da missa - 
que o salão dos espelhos da 
Comunidade Católica lotou. 
A Banda Nova Geração ani-
mou a noite. Ao todo, confor-
me a diretoria, foram mais de 
400 jantas.

Ao som da sirene dos 
Bombeiros e de uma fila 
de perder de vista de carros, 
ônibus e caminhões, a 
imagem de Santa Teresa 
desfilou por Vera Cruz. O 
trajeto iniciou em frente à 
Igreja Matriz. Passou pelas 
proximidades do Posto do 
Ico, Banrisul, Caixa D’Água, 
Super Alegria, bairro Arco-Íris, 
Esquina Koelzer, Clube Vera 
Cruz, retornando até a Praça 
José Bonifácio, onde 
foi realizada a bênção. Sobre 
o caminhão dos Bombeiros, 
o Padre Dionísio Kist 
aspergiu veículos e fiéis
com água benta. 


