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O ESPÍRITO DE NATAL
Escrevo este derradeiro Correio de 2009, sim, porque vou tirar pequenas férias e me ausentar
do Rio, e do Mundo, até a primeira semana de 2010; escrevo-o com o desejo mais leal de lhe
transmitir um sentimento que me impregna a alma todo ano, nesses dias: o Espírito de Natal,
que me vem da infância, do mais íntimo e fiel repositório de afetos que carrego. A gente pode
perder muitas das crenças religiosas da meninice, e isso infelizmente acontece com
freqüência cada vez maior, mas não perde nunca a fidelidade aos sentimentos de devoção
daqueles tempos de inocência feliz.
O Espírito de Natal, para mim, está no Presépio, seu símbolo mais representativo : a
Simplicidade do Presépio, a Simplicidade que é o conteúdo mais belo a mais forte do
Cristianismo; o ambiente de Simplicidade em que nasceu o Menino, a Vida Nova, o Menino que
veio para mudar o mundo. Pelo Amor e pela Paz. E mudou.
E continua mudando, para melhor, no sentido humanístico e cristão do termo; continua
melhorando ainda que sujeito, este processo, a pequenos tempos de descontinuidade, de
parada ou mesmo de recuo. Esta é minha crença política maior, contida em tudo o que escrevo
ultimamente, crença que norteia todo o último livro que escrevi, o “Curso das Ideias”
(desculpem a propaganda), e que anima de forma benfazeja meus tempos de velhice, depois
de quase cinqüenta anos de vida política neste nosso Brasil que, finalmente, o mundo
reconhece.
Não sei ainda que resultados Copenhagen anunciará. Sei, entretanto, que serão importantes,
se considerarmos o descaso em que as questões da preservação da vida e do planeta têm
merecido do mundo mais avançado na Ciência e na Guerra, desde o relatório do Clube de
Roma (Limits to Growth), que li espantado nos primeiros anos sessenta do século passado.
Com efeito, estou certo de que algum sacrifício será imposto ao modelo econômico da
acumulação pelo crescimento acelerado; e isso, realmente, já é muito importante. Mais
regozijo, especial, para nós, vem da constatação de que o Brasil, a nova Potência da Paz (o
novo Gigante Gentil, na expressão do “Spiegel”), teve um desempenho relevante nesse
resultado.
Paz e Amor, sim; que a Simplicidade do Natal impregne completamente nossos espíritos
nesses dias felizes. Que o Ano Novo nos traga renovados motivos de ânimo e esperança. São
minhas preces para nós todos.
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