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elogios

Entre a escuridão e a luz do dia

“Aqui, finalmente, temos um livro para aqueles que estão 
prontos para fazer as pazes com os enigmas insolúveis da vida 
atual. Por que nos sentimos tão solitários em um mundo com 
tão pouca privacidade? Por que trabalhamos tão duro por um 
controle que nunca conseguimos ter? Se o problema que faz 
você ficar acordado durante a noite é como encontrar segurança 
em um mundo que está sempre mudando ou como lidar com a 
culpa em uma vida que está longe da perfeição, a Irmã Joan tem 
boas notícias: essas são as perguntas que fazem com que você 
seja humano e podem fazê-lo mais humanamente feliz se fizer 
essa escolha.”

Barbara Brown Taylor
Autora de Learning to Walk in the Dark

“Os grandes escritores de espiritualidade sabiam que a ver-
dade pode ser mais frequentemente encontrada nos paradoxos e 
nas contradições. Para encontrar a luz, você precisa passar pela 
escuridão. Para buscar conhecimento, você precisa admitir que 
conhece pouco. Para viver, você precisa morrer para si mesmo. 
O novo livro de Joan Chittister explora o significado de alguns 
dos mais profundos paradoxos espirituais e, nesse processo, aju-
da o leitor a seguir seu caminho para uma nova vida. A irmã Joan 
tem sido uma das minhas escritoras espirituais favoritas e, com 
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este novo livro, ela nos oferece mais um pouco de seu senso co-
mum, discernimento e sabedoria.”

James Martin, SJ
Autor de Jesus: A Pilgrimage

 “Como sempre, Joan colocou seu dedo e sua caneta nas 
palavras corretas e necessárias. Ela descreve bem os espaços 
limítrofes em que os seres humanos se transformam em suas 
melhores configurações e se tornam suas melhores versões. Ela 
nunca seria capaz de descrevê-los tão bem se ela mesma não ti-
vesse passado por eles.”

Richard Rohr, OFM
Fundador do Centro de Ação e Contemplação

Autor de Falling Upward

 “Este pequeno livro é um toque de despertar para a jornada 
espiritual. Chama a atenção do leitor para o fato de que a jornada 
de vida é única para cada um de nós, mas estamos entrelaça-
dos na presença de Deus em todos os momentos. Joan traz seus 
anos de monasticismo fiel para abrir as dolorosas contradições 
do nosso tempo. Acorde! A hora é AGORA!”

Simone Campbell, SSS
Diretora executiva da Network

Autora de A Nun on the Bus

 “Joan Chittister escreveu o que promete ser um clássico 
espiritual – um guia para aqueles de nós que já passaram noi-
tes sem dormir lutando com suas próprias frustrações, com o 
medo do desconhecido e com a dor da perda e da separação. 
Por meio da sabedoria de uma mulher que passou por tudo 
isso, aprendemos como a dúvida pode levar a uma maior cla-
reza, como a desesperança pode levar a uma nova vida e como 
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a solidão nos leva a uma conexão mais profunda. Em suma, 
como os paradoxos que trazem confusão à vida são capazes de 
transformá-la. Esta é a escrita mais poética de uma mulher que 
é uma profetisa moderna.”

Judith Valente
Autora de Atchison Blue

Correspondente do Notícias Semanais de Religião e Ética 
na PBS

 “Este livro pode transformar a vida de muitas pessoas. Joan 
Chittister destaca os paradoxos e contradições da vida, coisas 
que experimentamos como obstáculos, como negação da vida, 
como perda, confusão, dúvida, fracasso, vazio e exaustão e mos-
tra, de forma convincente – aí está a força do livro – como cada 
um deles oferece uma oportunidade para um crescimento mais 
completo. Ao folhear as páginas, talvez percebamos o quanto de 
nossa vida deixamos de viver, quantas oportunidades perdemos. 
Espero que este livro atinja um vasto número de pessoas que 
sentem a dor e o esplendor de serem humanas. Elas se sentirão 
esclarecidas e confortadas.”

Ruth Burrows, OCD
Autora de Essence of Prayer

 “Em poucas palavras, a vida é melhor definida como um 
enigma. Tudo que está acima foge da perseguição do que está 
abaixo; certezas emergem das sombras da dúvida; finais são con-
vites para novos começos. Neste belo livro, Joan Chittister 
concentra seu olhar perspicaz nesses enigmas. Folhear essas pá-
ginas é como girar um caleidoscópio de insights porque nos aju-
da a ver, admirar e apreciar as cores e as formas infinitas da vida. 
Às vezes, Entre a escuridão e a luz do dia brilha com sabedoria 
atemporal; outras vezes, brilha como um recordar silencioso dos 
conselhos de um amigo. Este é um livro ao qual você retornará 
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várias vezes e, cada vez que o fizer, descobrirá novos tesouros 
de otimismo.”

Maura Poston Zagrans
Autora de Camerado, I Give You My Hand

* * *

Este livro é dedicado a Susan Doubet, da Ordem Beneditina, 
que fez com que muitos dos paradoxos da vida se tornassem mane-
jáveis, suportáveis e desaparecessem. Ela certamente tornou minha 
vida mais fácil.
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Introdução

Pensando o impensável 

Há uma parte da alma que se agita à noite, nas horas som-
brias e silenciosas do dia, quando nossas defesas estão baixas e 
as distrações do dia não servem mais para nos proteger de nós 
mesmos. O que suprimimos à luz do dia surge claramente no 
crepúsculo. É nesse momento, no silêncio da vida, quando me-
nos esperamos, que as questões emergem da escuridão úmida 
do nosso submundo interno. Perguntas com toques de alerta 
que despertam a alma, mas que não trazem resoluções prontas. 
Perguntas sobre a vida, não sobre as trivialidades do dia a dia. 
O tipo de pergunta para a qual não há uma resposta, mas que, 
no entanto, chamam insistentemente a nossa atenção quando 
queremos nos mover em meio à obscuridade das reviravoltas da 
vida com confiança.

Essas perguntas não exigem a busca de dados; demandam a 
contemplação da possibilidade.

É esse tipo de pergunta que leva a alma de um extremo ao 
outro da vida. São essas questões que as grandes tradições espi-
rituais de todos os tempos sempre se propuseram a enfrentar e 
a superar.

Mas como isso acontece e o que isso exige de nós para 
podermos suportar o inexorável surgimento dessas confusões, 
desses atormentadores do espírito e para fazê-los se curvar ao 
melhor de nós?

A verdade é que passamos nossas vidas na centrífuga do pa-
radoxo. O que por um lado parece certamente verdadeiro, pare-
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ce igualmente falso por outro. A vida é feita de incongruências: 
a vida termina na morte; o que nos traz alegria certamente nos 
trará uma quantidade equivalente de tristeza; a perfeição é um 
conceito muito imperfeito; fidelidades de todo tipo prometem 
apoio, mas também frequentemente chegam ao fim.

Como podemos explicar essas coisas? Como podemos li-
dar com elas? Como podemos encontrar conforto nessas mes-
mas coisas que trazem tanta confusão? Essas são as indagações 
que não desaparecerão, mas que os gigantes espirituais de todas 
as épocas sabiam que precisariam ser enfrentadas para podermos 
nos elevar acima da agitação que provocam. Há um momento na 
vida em que não devemos apenas refletir sobre seus paradoxos, 
mas também sepultá-los.

A grande verdade da espiritualidade monástica em seus 
primórdios, por exemplo, está na consciência de que somente 
quando a vida é vivida na aura do transcendente, na descoberta 
do Espírito presente para nós nos lugares comuns da vida, onde 
estão os paradoxos, temos a possibilidade de viver a vida em sua 
plenitude, compreender as suas profundezas.

Quando os buscadores saíam pelas terras devastadas em 
busca de orientação espiritual dos Padres e Madres do Deser-
to, eles não recebiam, em resposta a suas questões espirituais, 
exercícios severos de autonegação. Pelo contrário. Eles recebiam 
instruções de autoconhecimento. Eles recebiam a sabedoria da-
queles que, por si mesmos, haviam compreendido o tumulto dos 
paradoxos da vida. Eles eram instruídos sobre a necessidade de 
confrontar suas tensões em suas próprias vidas. Não negá-las. 
Não tentar escapar delas. Não ignorá-las. Nem mesmo julgá-las. 
O que lhes era solicitado era aprender a ver a verdadeira riqueza 
da vida em seus opostos.

Há inúmeras histórias na tradição cristã exaltando as faça-
nhas de grandes figuras espirituais cujos jejuns foram olímpicos, 
seus anos de solidão monumentais, suas disciplinas rigorosas em 
todos os níveis eram de tirar o fôlego. Mas, e daí?
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Esse tipo de disciplina espiritual é certamente impressio-
nante, mas não representa a história completa. Não é nem mes-
mo a maior parte das histórias de nenhuma das grandes eras ou 
tradições espirituais. Buscadores através dos tempos, os gran-
des místicos de todos os séculos, sabiam que não é apenas nos 
ascetismos físicos, e nem essencialmente, que a alma cresce, se 
expande, se centra e se torna o seu eu mais radiante.

De fato, as proezas físicas daqueles cujas marcas da vida 
espiritual se caracterizam por sobrecarregar o corpo e ignorar 
o mundo são, na melhor das hipóteses, disciplinas mais ques-
tionáveis para a época em que vivemos agora do que exemplos 
aceitáveis de uma vida espiritual inspiradora. Nós fugimos desse 
tipo de flagelo. O que poderia trazer de bom?

Se a verdade fosse conhecida, esse tipo de heroísmo espi-
ritual poderia muito mais desencorajar o compromisso com a 
vida espiritual do que inspirá-lo. Então, o que constitui a busca 
e o caminho espiritual universal? O que pode ser encontrado ao 
longo das eras como modelo espiritual para pessoas como nós?

Para a pessoa comum cuja vida é exemplar acima de tudo 
por sua simplicidade – para pessoas como eu e você, por exem-
plo – é o que acontece dentro de nós que importa para a vida 
saudável e para a verdadeira espiritualidade.

Claramente, a vida espiritual começa dentro do coração de 
cada pessoa. E quando as tempestades internas cessam, o mun-
do ao nosso redor também se aquieta e se estabiliza. Em outras 
palavras, foi a ganância que quebrou Wall Street, não a falta de al-
goritmos financeiros. Aquilo que abrigamos na alma durante as 
noites de nossas vidas é o que vivemos durante as horas do dia.

Essa concentração unidirecional na essência e no propósito 
da vida, unida ao foco na quietude e na calma interna, contri-
buem para uma vida vivida à luz branca e com o calor profundo 
no coração da alma. Centrar-se no espírito dentro de nós, em 
vez de ficar obcecado com as vicissitudes e pequenas imperfei-
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ções da vida, dá à alma a estabilidade, sejam quais forem os tipos 
ou graus de turbulência com os quais precisaremos lidar.

É desses elementos da espiritualidade que trata este livro, 
não de ascetismos extremos ou de rejeição do mundo. Embora 
tenham, às vezes, sido exaltados na espiritualidade antiga, são, 
na verdade, temas menores da história da espiritualidade.

No entanto, este livro não foi escrito para registrar ou re-
petir a sabedoria do passado.

Em vez disso, este livro pretende lançar luz nas confusões 
internas da nossa época. Foi escrito para o bem de todos nós. 
Para agora – para este tempo e este lugar, em que vivemos nossas 
vidas no epicentro do caos e em crises vindas de todas as dire-
ções. Estamos cansados e exaustos de nossos pequenos proble-
mas e estresse diário, estamos em busca do silêncio que acalma a 
confusão, clareia os insights e firma o caminho.

São esses paradoxos de nossos tempos que se infiltram em 
nós, nos confundem, drenam nossa energia e, por fim, põem à 
prova nossa força para lidar com a cotidianidade da vida. São um 
chamado às profundezas de nós mesmos. Exigem que vejamos a 
vida por trás da vida. Confrontar os paradoxos da vida ao nosso 
redor e em nós, contemplar seu significado para nós mesmos, ao 
fim e ao cabo, nos leva a dar lugar à obra do Espírito em nossas 
próprias vidas.

E então teremos respostas para tudo isso? Provavelmen-
te não. Johann W. von Goethe escreveu uma vez: “Tudo já foi 
pensado antes, mas o problema é pensar nisso de novo”. É pen-
sar apenas na vida, por nós mesmos ou como comunidades de 
buscadores sem nenhuma instância particular ou imediata em 
mente. Isso pode nos salvar de nos entregarmos aos enigmas da 
vida em desespero.

Para todos nós, o paradoxo está na base do que significa ser 
humano. Esses pensamentos que surgem do nada em nós entre 
o escuro e o amanhecer parecem não ter conteúdo, mas não nos 
deixam descansar. Como é que o que é certo em alguns mo-
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mentos não está certo em todos os momentos? O que é preciso 
para escolher entre eles? Este pequeno livro é uma excursão para 
reconhecer, nas convoluções desse processo, as coisas da nossa 
própria vida do espírito.
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1
a luz encontrada na escuridão 

Os psicólogos nos dizem que uma das condições mais di-
fíceis que uma pessoa pode ser forçada a suportar é a privação 
de luz. A escuridão, na verdade, é frequentemente usada em ca-
tiveiros militares ou em instituições penais para quebrar o senso 
de identidade de um indivíduo. Uma vez que a pessoa se sinta 
desorientada, uma vez que tenha perdido a noção de onde está 
e do que se esconde no escuro à sua volta, ou onde é o próximo 
abismo, muro ou de onde virá o próximo ataque – uma vez que 
elas não consigam mais se sentir no controle de seu ambiente 
físico – elas se perdem de si mesmas. Cada traço de autocon-
fiança se encolhe. O gigante dentro delas vai ao chão e elas se 
tornam presas chorosas do desconhecido. O instinto natural de 
ser combativo é paralisado pelo medo. O espírito de resistência 
enfraquece. O prisioneiro se torna mais flexível, mais submisso, 
mais disposto a receber ordens.

Isso desarma a pessoa. Essa queda no buraco da privação 
sensorial faz a pessoa desabar. Pode levá-la à loucura. Todo mili-
tar sabe que essa é uma técnica efetiva.

Nada mais poderoso que a escuridão para nos isolar do 
sentido de apoio e compreensão humana que, quer estejamos 
conscientes disso ou não, é a principal fonte de autodefinição do 
ser humano. De fato, a escuridão nos separa da realidade. Deso-
rienta as pessoas tanto física como psicologicamente.
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Por mais simples que pareça, quando as luzes se apagam, 
simplesmente perdemos o rumo. A densidade do escuro nos im-
possibilita de corrigirmos nossas posições. Nós nos sentimos 
sozinhos no universo, desgarrados e despreparados. O negrume 
da falta de luz não nos deixa nenhuma bússola interna que nos 
ajude a rastrear ou determinar nossos passos. Ao contrário dos 
cegos, poucos de nós aprendem a desenvolver os outros senti-
dos o suficiente para confiar neles, para obter informações sobre 
as circunstâncias em que nos encontramos. Curiosamente, os 
que acham que têm mais visão são os que se sentem mais limi-
tados sem a luz. E, assim, ao final, o tenebroso mina a autocon-
fiança da pessoa mediana, afeta sua visão, deixando-a totalmente 
vulnerável ao meio ambiente e sem contato com as pessoas ao 
seu redor. E esses são apenas seus efeitos físicos.

A escuridão da alma não é menos punitiva espiritualmente 
do que a privação de luz física para a psique. Nós falamos sobre 
fé, mas não somos capazes de realmente tolerar pensar sobre ela. 
É luz que nós queremos e não sombra, é certeza e não perguntas. 
O afótico, o lugar sem imagens, não é um ataque à fé e à espe-
rança menor do que aqueles períodos da vida em que a noite não 
traz nada além de falta de clareza, nada além de medo. Para onde 
eu vou?, a alma quer saber. Quando isso vai acabar?, a mente 
quer saber. Como posso sair desse lugar em que não enxergo 
nada?, o coração exige.

A sensação de estar abandonado no meio da vida, de não ter 
como escapar desse nada sufocante, esse beco sem saída da alma, 
é suficiente para drenar a própria personalidade de uma pessoa 
até que haja pouco a ser reconhecido. Para onde foi a alegria que 
sumiu de repente? Onde o sentimento de autoconfiança desa-
pareceu no meio desse vazio? Ainda ontem a vida era clara e vi-
brante. Hoje é infinitamente sombria. A escuridão é implacável. 
Nada ajuda; nada a leva embora.

Não há luz aqui, pensamos. Mas pensamos errado.
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Há uma luz em nós que só a própria escuridão pode ilumi-
nar. É a calma incandescente que toma conta de nós quando nos 
entregamos finalmente à verdade última da criação: que existe 
um Deus e nós não somos esse Deus. O que quer que tenhamos 
assumido como uma dimensão imutável do empreendimento 
humano, não é esse Deus. Na verdade, ele desapareceu e não 
há nada que possamos fazer para trazê-lo de volta. Nesse mo-
mento, a clareza de tudo isso é surpreendente. A vida não diz 
respeito a nós; nós somos o projeto de como encontrar a Vida. 
Naquele momento, a visão espiritual ilumina todo o resto da 
vida. E é essa luz que brilha na escuridão.

Somente a experiência de nossa própria escuridão nos dá a 
luz de que precisamos para ajudar os outros, cuja jornada para os 
pontos escuros da vida está apenas começando. É nesse momen-
to que o pouco que experienciamos da escuridão nos qualifica 
para sermos algo capaz de iluminar a expedição humana. Sem 
isso, somos apenas palavras, apenas falsas testemunhas da verda-
de do que significa ser esmagado no chão e levantar-se outra vez.

A escuridão é um mentor do que significa levar a luz, que 
nós mesmos geramos, para fazer brilhar as partes desconhecidas 
da vida a fim de que outros também possam ver e ter esperan-
ça. “Rabi”, imploraram os discípulos ao seu mestre moribundo, 
“como conseguiremos seguir quando você se for?” E o rabino 
respondeu: “É assim: Dois homens foram juntos para a floresta, 
mas apenas um levou uma lanterna. Quando eles se separaram, 
o que estava com a lanterna seguiu adiante enquanto o outro se 
debatia na escuridão”. Os discípulos insistiram: “Sim, é assim 
que é e é por isso que estamos sentindo tanto medo de ficar sem 
você”. O velho homem os atravessou com um longo e poderoso 
olhar e disse: “Exatamente. É por isso que cada um deve carregar 
sua própria luz dentro de si mesmo”.

A luz que obtemos nas trevas é a consciência de que, por 
mais sombrio que nos parecesse esse lugar escuro, nós não mor-
reríamos ali. Sabemos agora que a vida começa novamente do 
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outro lado da escuridão. Outra vida. Uma nova vida. Depois da 
morte, da perda, da rejeição, do fracasso, a vida continua. Di-
ferente, mas segue. Depois de ter naufragado na noite fria de 
desespero – e tendo sobrevivido – nós nos elevamos para uma 
nova luz, calma e clara, confiantes de que, haja o que houver, será 
o suficiente para nós.

O crescimento é a fronteira entre a escuridão do desconhe-
cido e a luz da nova sabedoria, do novo insight, da nova visão de 
quem somos e do que nós mesmos nos tornamos. Depois da 
escuridão, nunca mais somos os mesmos. Somos mais fortes, 
mais simples, mais seguros do que nunca de que não há nada na 
vida a que não possamos sobreviver porque, embora a vida seja 
maior do que somos, estamos destinados a florescer até alcançar 
nossas dimensões mais plenas.

Como Og Mandino diz: “Eu amarei a luz pois ela me mos-
tra o caminho, mas suportarei a escuridão porque ela me mostra 
as estrelas”.

As estrelas que surgem com a escuridão são os novos in-
sights, as novas direções, a nova consciência do resto da vida que 
a escuridão traz. Então, no final da luta contra a escuridão, o 
espírito de resistência finalmente dá lugar ao espírito da vida.

Aí, então, estaremos livres para simplesmente permitirmos 
que a vida siga à nossa volta até que seus contornos comecem 
vagarosamente a emergir do nada em que nossas vidas agora se 
tornaram. Sabemos, nesse momento, que um novo dia está pres-
tes a nascer, que uma nova vida está chegando para nós, que uma 
nova direção está finalmente se tornando clara novamente, que a 
luz dentro de nós se acendeu.


