
 

UM POUCO DE PARAÍSO PAGA TUDO 

 

A caminho de Casa 

Um dia, um homem já velho sentiu-se estrangeiro na sua própria casa. Decidiu então empreender uma 

grande viagem na esperança de encontrar uma terra que pudesse chamar de pátria. É dessa grande viagem 

rumo a Casa que nos fala toda a Bíblia. Até aos dias de hoje, o povo fundado por Abraão continua a fazer 

esta experiência do caminho, do sentimento de ser estrangeiro em qualquer ponto da Terra, de não ter aqui 

uma pátria real. O povo de Jesus é para nós hoje sinal visível e bem concreto da forma como Deus espera 

que encaremos a nossa passagem pela vida: uma peregrinação em direcção a Casa. 

 

E onde fica então esta Casa? Em Canaã? Em Jerusalém? A Terra está cheia de lugares sagrados, tocados 

pela mão de Deus ou visitados pela sua Mãe. Mas em nenhum deles poderemos construir uma morada 

permanente, pois todos acabarão por desaparecer, engolidos pelo rodar do tempo e do espaço. A nossa Casa 

espera por nós num lugar bem mais seguro: o coração do próprio Deus. É a esse lugar sagrado que 

chamamos Céu. Isto nos explicou S. Paulo no célebre capítulo 11 da Carta aos Hebreus: “Pela fé, Abraão 

estabeleceu-se como estrangeiro na Terra Prometida (…). Ora os que assim falam mostram que procuram 

uma pátria. Se eles tivessem pensado naquela que tinham deixado, teriam tido oportunidade de lá voltar, 

mas agora eles aspiram a uma pátria melhor, isto é, à pátria celeste” (Heb 11, 9; 14-16) 

 

A vida e a morte 

Jesus encarnou, morreu e ressuscitou para nos conduzir a Casa. “Vou preparar-vos um lugar” (Jo 14, 2), 

prometeu Ele aos discípulos. Nós, cristãos, sabemos que a nossa vida é uma breve caminhada em direcção 

ao Céu, onde Jesus nos espera cheio de alegria. E sabemos que só chegamos ao céu depois de atravessarmos 

o vale da morte. Assim, devíamos aguardar a morte e o Céu com a alegria com que os emigrantes aguardam 

o regresso à pátria, ou os mais novos, as férias grandes. 

E contudo, a morte continua a ser para nós um enorme tabu. Evitamos falar dela às crianças, exaltamos a 

juventude “de corpo e de alma”, como gostamos de dizer, e fingimos ter sempre menos idade. O que se 

passa connosco? Acreditaremos nós realmente na Palavra de Jesus? Como imaginamos o Céu? Estaremos 

nós convencidos de que o Céu é a nossa Casa, o único lugar onde podemos ser verdadeiramente felizes? 

 

Um pouco de Paraíso paga tudo 

Quando D. Bosco trabalhava longas horas durante a noite, sem se permitir o direito de descansar, os seus 

amigos ralhavam-lhe com carinho. Ele, porém, respondia invariavelmente: “Um pouco de Paraíso paga 

tudo!” D. Bosco vivia com os olhos fixos na meta. Sabia que no final da sua vida iria acordar nos braços de 

Deus, e que Deus o iria cumular de felicidade. Assim, nenhum esforço, nenhum sacrifício, nenhum 



 

sofrimento lhe parecia um preço demasiado alto! O prémio era infinitamente maior. Com que alegria D. 

Bosco aguardava o fim da viagem! 

 

Compromisso 

A família cristã é uma família que tem um rumo bem definido: o Céu. Como D. Bosco e todos os santos, 

também nós sentimos que não temos aqui uma morada permanente. A dor e a alegria alternam demasiadas 

vezes nesta vida, ajudando-nos a compreender que só o amor é eterno. A nossa Casa é por isso o coração 

amoroso de Deus, a que gostamos de chamar Céu.  

Conheceremos nós o caminho para Casa? Quando Filipe perguntou isto mesmo a Jesus, Jesus apresentou-Se 

como Caminho (cf. Jo 14, 6). Falemos muitas vezes aos nossos filhos deste Caminho, ajudemo-los a seguir 

as suas pegadas, os seus mandamentos, a sua Palavra, contemos e recontemos as suas histórias, para que não 

se venham a perder na estrada larga, aquela que leva à perdição (cf. Mt 7, 13-14).  

 

E falemos também muitas vezes desta Casa, onde nos espera uma multidão incontável de santos, e onde 

seremos perfeitamente felizes. Não tenhamos receio do tema da morte! Desde muito pequeninas que as 

crianças devem saber, como Abraão, que são estrangeiras nesta Terra, e que a vida é uma caminhada mais 

ou menos longa em direcção ao Céu. Este conhecimento é fonte de felicidade, pois ajuda-nos a dar o 

verdadeiro valor ao bem e ao mal que fazemos e que nos acontece pelo caminho. Quem sabe que está aqui 

apenas de passagem, não se deixa abater por um insucesso, não se envaidece com o sucesso, não faz a sua 

vida depender de um sonho, de uma nota escolar, de uma conta bancária, de uma pessoa. Quem sabe que 

está aqui apenas de passagem, procura simplesmente, a cada momento, seguir o Caminho que conduz a 

Casa, pois “um pouco de Paraíso paga tudo”. 

 

A Lúcia, de quatro anos, brincava no jardim com seu maninho António, de três anos. “Sabes, António”, 

disse-lhe ela de repente, “um dia iremos brincar no Céu com o Tomás e a Kitty da mesma forma que 

brincamos aqui!” A Kitty era uma linda gatinha que morrera atropelada; o Tomás era o irmão da Lúcia e do 

António, falecido antes de qualquer um deles nascer. Nunca o conheceram, mas ambos aguardam com 

alegria o dia em que isso irá acontecer. Pois eles sabem, com a fé simples de criança, que a verdadeira casa 

familiar não está aqui na Terra, mas no Céu. Ámen!  
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