Onde mora Deus?
Mora no vento que sopra e espalha as sementes que germinam e
geram frutos.
Mora nas estrelas que brilham na noite e guiam os
peregrinos sob a luz da lua.
Mora no sol que ilumina e aquece a terra que acalenta e
acolhe com generosidade a cada filho e filha, mesmo
sendo tão maltratada.
Onde mora Deus?
Mora nas águas que geram vida, que irrigam o solo que
produz alimento que mata a fome.
E quando há seca, e o povo passa fome onde mora Deus?
Mora dentro daquele/a que sofre. Ele acorda todo dia de manhã e caminha sob o Sol
escaldante, como um nordestino cheio de esperança pela chuva que demora a chegar.
Onde mora Deus?
Mora na Paz! Na calmaria, na tranquilidade, na alegria.
Mas quando há guerra e tristeza, onde mora Deus?
Mora na dor de um pai que carrega seu filho morto no colo!
Mora na criança que assustada corre em meio ao escuro da noite, sob os estrondos das
bombas.
Mora no ser indefeso que é exterminado por armas covardes criadas pelo próprio ser
humano, e que são cada vez mais letais, seja arma de fogo, química ou nuclear!
Mora na dor da perda de um amigo/a querido/a, mas também na alegria da certeza de sua
Páscoa.
Mora na tristeza de uma chacina, na dor dos seus familiares a chorar pelos seus.
Mora na vida que mesmo sofrida resiste e renasce!
Mora em todos os seres que habitam nas florestas e que muitas vezes são arrancados do
solo ou queimados por mãos criminosas.
Mora nas pessoas que lutam pela proteção ambiental.
Onde mora Deus?
Mora na partilha alegre do pobre, que mesmo sem quase nada oferece o que irá lhe faltar.
E quando não há nada para partilhar, onde mora Deus?
Mora no sorriso, no amor, na acolhida, no abraço.
Na família que mesmo sem nada tem tudo, pois tem um ao outro!
Onde mora Deus?
Mora na casa de cada um/a. E quando as pessoas não têm casa?
Mora junto ao povo de rua, dorme no chão, sofre com suas feridas, sente a dor de ser
invisível.
Mora nos presídios abarrotados que não ajudam na reabilitação, apenas servem de
deposito humano.

Mora nos meninos e meninas que fogem de casa cada vez mais cedo, seja pela fome, maus
tratos, abusos sexuais, e que fazem da rua sua casa e da calçada sua cama!
Mora nos abrigos dos pequenos infratores e está com eles a cada dia.
Mas onde mesmo mora Deus?
Mora em cada um que pratica o bem. Está aí, dentro de seu coração...
Mas, e se eu não praticar o bem?
Deus mora no perdão, na busca incessante por seus filhos e filhas que ainda não entraram
no caminho da construção de Seu Reino.
Onde mora Deus?
Mora no infinito amor pelos seus!
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