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Ele caiu por terra e orou! 
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______________________________________ 

Tire do chao! 

Pick it up! 
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Queridos amigos da Palavra, 

 

  pouco antes do voo de volta, restava ainda um pouco de tempo para fazer um passeio. 

Eu fui com duas pessoas jovens para uma pequena colina, de onde nós podíamos ter uma vista 

maravilhosa. Quando nós voltamos, passamos por uma garrafa de vidro e de plástico jogadas 

no chao. Naturalmente a jovem mulher pegou essas garrafas e carregou consigo um kilometro 

para jogar na caixa de lixo reciclado, aonde havíamos estacionado o carro. Esse discreto e 

carinhoso gesto ficou me emociomou muito. Quantas vezes desde entao eu juntei o lixo jogado 

e na primeira oportunidade coloquei-o fora. Toda vez eu penso em Maruška que me ajudou a 

compreender mais profundamente uma palavra de Papa Francisco: “Quando nós nos sentimos 

inteiramente ligados com tudo o que existe, surgirao automaticamente cuidados e satisfacao.” 

 

  O próprio Jesus sempre se ajoelhou nessa terra e viveu dela. Ele derramou suas lágrimas 

sobre a terra na morte do seu amigo Lázaro. Pouco antes da sua paixao ele jogou-se sobre a 

terra e lutou internamente com a vontade de seu Pai. Finalmente, durante tres dias ele repousou 

dentro dessa terra. Essa terra é sagrada! 

 

  Quantas lágrimas de pessoas desesperadas a nossa terra já recebeu no seu solo? Quantas 

lágrimas ela mesma, que é explorada, poluída e contaminada, já derramou? – Vamos apreender 

novamente a entender o chamado dela. Aprendamos – como criacoes – a descobrir e tratar-lá 

como criacao.  Quem cuida com carinho da terra encontrará a paz com ela e conigo mesmo. 

Comecemos-nós diariamente de novo com pequenos gestos. Vamos nos levantar nesse mes 

com Maruška contra esse monte de lixo que suja e sobrecarrega a nossa terra.   Tire do chao! 

– Pick it up!  
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