EDITORIAL

Encontrei Faith em Cingapura

Quem teria pensado que um vulcão na costa
remota de uma ilha isolada poderia impactar as pessoas ao redor do mundo inteiro? Quando o vulcão
Eyjafjallajökull, na Islândia, expeliu a sua nuvem
de partículas a 9.144 metros de altura, ela atingiu
diretamente o trajeto das aeronaves, e depois as
cinzas e a sílica se dispersaram em toda a atmosfera.
As viagens aéreas para toda a Europa foram abruptamente canceladas, causando a maior interrupção
de tráfego aéreo desde a Segunda Guerra Mundial.
O “bloqueio” do espaço aéreo impediu milhares de
voos e milhões de pessoas foram afetadas em lugares
tão distantes como a Austrália. Grupos de estudantes
que retornavam das férias da Páscoa ficaram presos; turistas que já estavam sem dinheiro, aposentados com problemas de saúde, pessoas
comuns que precisavam estar no trabalho e consultores de empresas com altos salários
ficaram todos aprisionados em uma situação de incerteza em aeroportos transformados
em parques de campismo. Alguns poucos retornaram para casa de carro, trem ou barco.
O comediante britânico John Cleese pagou cerca de cinco mil dólares por uma viagem de táxi de Oslo para Bruxelas, enquanto que outros, usando casacos listrados, em
Dunquerque, França, compraram “bicicletas infantis cor-de-rosa, a fim de reivindicar
espaços nas balsas, designados somente para ciclistas”.1
As empresas perderam mais de um bilhão de dólares, mas a bondade e novas conexões
também surgiram a partir do caos. Os compassivos neozelandeses abriram as suas casas
e coração em uma página do Facebook com o nome de “Encalhados na Nova Zelândia”2,
que recebeu centenas de comentários como: “Qualquer encalhado é mais do que bemvindo na Igreja de Cristo para se proteger do frio. Uma grande casa aquecida com muitos
quartos.” Como o vulcão estava apenas começando a sua tosse preocupante, eu fiquei
presa no aeroporto de Mumbai em um bloqueio e tive de esperar 25 horas antes que
pudesse tomar o primeiro voo disponível para Cingapura, onde esperava remarcar o
resto do meu itinerário. Isso significava que seriam quatro noites seguidas desde a última
vez que eu dormira em uma cama. Não tinha opção a não ser esperar na área de trânsito
do aeroporto de Mumbai. Levava comigo a minha escova de dentes, mas nenhuma das
minhas malas, e eu não conhecia ninguém em Cingapura. Tentei reservar um hotel em
Cingapura com o meu celular, mas não consegui. Então, meu colega Falvo Fowler me
enviou por e-mail um contato em Cingapura que, segundo ele, tinha o seu iPhone cirurgicamente implantado e que com certeza iria responder. Na pista, antes que o avião decolasse de Mumbai, recebi um e-mail com um texto em vermelho, dizendo: “Eu vou estar
no aeroporto esperando por você.” Rapidamente enviei um e-mail de volta com a minha
foto e um grande muito obrigada.
Que sinal de boas-vindas foi para mim ver alguém do outro lado da esteira de bagagem, acenando com uma folha de papel com o meu nome! E foi assim que eu encontrei a
Faith em Cingapura. Faith Toh me levou para a igreja naquela manhã de sábado, e depois
para onde ela havia me reservado um quarto. Fizemos várias refeições juntas, e eu aprendi
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Faith com o seu “cirurgicamente implantado” iPhone, na Emissora Elpizo.

Escreva-nos!

mais sobre o podcast para o Diário CQ (Collegiate Quarterly) e outros programas
usados pela Emissora Elpizo onde ela é radialista e produtora.3 Eu lhe confiei um segredo durante o almoço – amo comprar sapatos –, e ela me revelou que a sua fraqueza são
as invenções tecnológicas. Ela me ensinou sobre o Twitter e como gerenciar uma fazenda
virtual no iPhone. Em meio a um calvário de uma semana de viagem fracassada, em uma
cidade desconhecida, a meio caminho de casa, a minha fé em Deus foi reforçada, e eu O
agradeci por Faith – essa esperta profissional da tecnologia, tão agradável para mim quanto uma irmã mais nova com seu entusiasmo e ternura.
Estamos todos interligados, independentemente da etnia, língua, religião ou procedência nacional. Muitas ocasiões e acontecimentos quando tudo dá errado na vida, a exemplo
da erupção vulcânica, nos tornam conscientes das nossas conexões, e das possibilidades
de novos relacionamentos. Martin Buber, em Eu e Tu4, escreveu que a vida humana
encontra seu sentido nas relações, e que todas essas relações, em última análise, nos levam
a um relacionamento com Deus. O principal obstáculo para experimentar uma vida
com sentido é que muitos dos nossos relacionamentos são monólogos unilaterais, o que
Buber caracteriza como Eu-Isso (Ich-Es), onde a outra pessoa está despersonalizada em
um objeto: Isso. Gritamos um com o outro em vez de realmente vermos a outra pessoa
ou reconhecermos a nossa humanidade comum. O que conta é o que Eu penso ou o
que Eu quero, e nada mais. Para mim, a outra pessoa é um objeto para eu explorar: uma
coisa, um Isso. O problema é que um relacionamento Eu-Isso tanto me desvaloriza quanto
degrada o outro.5
Significado e felicidade somente podem ser experimentados em relacionamentos onde
ambos os indivíduos contam como seres humanos. É nessas relações Eu-Ele que o autêntico diálogo pode florescer. Não se pode ter um relacionamento verdadeiro com Deus e ter
uma relação limitada com Ele ou com os outros. Eles estão relacionados. O encontro com
Faith em Cingapura fortaleceu a minha fé bem como o vínculo com Ele. Eu experimentei o cuidado de Deus por mim e Sua proximidade em meu tempo de necessidade, bem
como a solicitude de Faith.
Esse é o ponto. O relacionamento é o cerne da fé cristã. Porque Deus é relacional, Ele
Se estendeu do Céu à Terra e rompeu a alienação de tempo, lugar e até mesmo da morte.
Estabeleceu um amoroso acordo, um vínculo para nós por meio de Cristo. Se você está
em necessidade ou em plenitude hoje, Deus está presente, à disposição para Se ligar em
companheirismo.
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– Lisa M. Beardsley
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