
“Uma paixão pelo homem”

O título do próximo Meeting é um excerto de uma intervenção de don Luigi Giussani no Meeting pela Amizade entre os 
povos de 1985, na qual ele disse com ardor: “O cristianismo não nasceu para fundar uma religião, nasceu como paixão 
pelo homem”.

Ele próprio viveu, anunciou, comunicou, transmitiu esta paixão de um modo totalmente extraordinário, com uma força 
afetiva e uma razão surpreendentes que não deixavam indiferente quem o encontrava.

Interessou-se pela pessoa na sua singularidade e unidade, tornou-se amigo participativo da dramaticidade que cada vida 
atravessa à procura do seu cumprimento.

Nos cem anos do seu nascimento, o Meeting 2022 quer convidar a redescobrir esta paixão que don Giussani nos teste-
munhou e nos testemunha até agora através dos seus escritos e da vida que gerou.

Encontramo-nos num momento histórico que nos mete diante de perguntas e interrogações que dizem respeito não só a 
alguns aspetos da vida humana, mas à essência de ser homem, à sua liberdade.

Tantos são os sinais que documentam que a própria vida seja sempre compreendida como êxito quase casual de um fluxo 
biológico, condicionada por circunstâncias sociais, económicas, ecológicas e geopolíticas. Quanto mais estas circunstâncias 
se tornam imprevisíveis ou adversas, mais aumenta a incerteza e a confiança escasseia. Procurar superar a todo o custo 
qualquer limite, até os limites do próprio corpo, através de tecnologias sempre mais sofisticadas, confiar no poder político 
como âncora de salvação ou refugiar-se nas mil distrações possíveis são só alguns dos sintomas de um mal-estar que grita 
de forma mais ou menos consciente por uma liberdade que permita viver agora à altura dos próprios desejos mais verda-
deiros e mais profundos.

Esta liberdade não acontece de modo automático, mas é fruto de um encontro no qual se torna presente uma paixão forte, 
incondicionada, gratuita pelo bem e pelo destino da pessoa. Uma paixão que se enriquece com a beleza da natureza e com 
a beleza da arte, que se exprime no trabalho como construção de um mundo mais humano, que se expande e se alimenta 
nas relações que se tornam por sua vez no tecido vivo de uma sociedade verdadeira, não determinada pelo Estado, mas 
fonte de uma criatividade que o Estado não pode deixar de seguir se não se quer trair a si mesmo.

No Meeting 2022 queremos dar voz a esta paixão pelo homem, a esta paixão pelo homem que procura a verdade e a 
justiça, a esta paixão pelo homem que sofre com a doença, a pobreza, a solidão, a esta paixão pelo homem que se ilude da 
sua própria autossuficiência e do próprio poder, a esta paixão pelo homem que se empenha em realizar um trabalho útil e 
digno, a esta paixão pelas crianças e jovens que encaram o mundo com curiosidade e esperança.

Desejamos encontrar pessoas que na família, na escola, nas obras, nas empresas, na arte, no desporto, na política e na 
relação entre as diversas religiões e culturas testemunhem esta paixão. Queremos dialogar sobre oportunidades e sobre os 
riscos das novas tecnologias e do seu impacto na vida, sobre as possibilidades de promover a transição ecológica, sobre o 
potencial das pesquisas científicas, sobre as mudanças na vida laboral, sobre o futuro da saúde, sobre a implementação da 
Next Generation EU, sobre os desafios geopolíticos sempre cada vez mais incandescentes.

E vamos fazê-lo na certeza de uma Paixão infinita que já abraça a vida de cada um de nós.
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