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“Não é bom que o ser humano esteja só” (Gn 2,18), concluiu Deus ao contemplar
sua obra prima. O ser humano se realiza no diálogo fraterno, face a face com os seus
semelhantes, com quem pode interagir e se relacionar como outro de si. Cada pessoa
sente no mais profundo de seu ser uma exigência fundamental, isto é, a exigência de
comunhão, pois desde seu nascimento carrega em si a índole comunitária da vocação
humana (GS, 24).

“Não sei! Porventura eu sou guarda de meu irmão?” (Gn 4,9) Responde Caim a
Deus a respeito da pergunta por seu irmão. Caim é um antítipo da fraternidade, é
símbolo da humanidade decaída, alienada, que vê o outro como uma ameaça e busca
com todas as forças e manobras tirar o próximo de seu caminho, mesmo que tenha que
sujar suas mãos de sangue, por fim ignora a existência e a morte de seu irmão. Caim é
também o arquétipo da humanidade que cresce no desenvolvimento da técnica, mas se
aliena em sua solidão. A partir de Caim nasce uma humanidade altamente tecnológica,
que acredita não precisar de Deus para alcançar o céu, de tal modo arquiteta um plano
ambicioso que poderia render fama e prestígio (Gn 11,1-9).

Babel é um projeto falido, porque nega o princípio da comunhão na diversidade e
investe no princípio da uniformidade, na perspectiva de uma única língua, com as
mesmas palavras, dominando a terra (vv. 1.6.7). Trata-se de um empreendimento
totalitário, cuja construção simboliza força e poder (vv. 3.7). A torre, cujo cimo penetra o
céu, dispensando a participação divina, serve como meio para seus idealizadores
cobrirem-se de glória (v. 4). Contra esse plano, Deus intervém com eficácia resolutiva
(vv. 5-9), confundindo estratégias ambiciosas. Jogando com o verbo hebraico balal, que
significa “confundir”, “embaralhar”, dá-se a essa cidade o nome de “Babel” (v. 9), que
se tornará protótipo do falimento da ambição humana e da reafirmação da soberania do
único Deus, que em sua misericórdia retoma um caminho salvífico a partir de uma
família migrante (Gn 11,28-12,4).

Com a dispersão dos povos e nações Deus reafirma seu plano salvífico de
comunhão na diversidade, e sua busca de educar o ser humano a viver juntos, valorizando
a beleza e a riqueza da diversidade de etnias, línguas, nacionalidades, credos. O sonho
universalista e globalizado não priva o mundo da variedade de suas cores, de sua
beleza e por fim de sua humanidade. Segundo Papa Francisco, o mundo não é



monocrático, é preciso ter coragem para contemplar e promover sua beleza na
variedade e na diversidade; a família humana precisa aprender a viver junta em harmonia
e paz, sem necessidade de homogeneizar (Fratelli Tutti, 100).

A comunhão não é uniformidade, onde todos fazem as mesmas coisas, ou a
maioria é obrigada a se submeter para realizar os desejos e ambições de uma minoria
que se apropriou do poder. Saber viver juntos é uma arte, que se aperfeiçoa dia após dia
na escuta da voz do Espírito, na plena valorização dos dons e dos carismas de cada
pessoa. Nesta perspectiva, os movimentos migratórios se revelam espaço oportuno para
a superação do isolamento, um convite a aprender a viver juntos e a se enriquecer pelo
dom da diversidade, que no encontro se transforma em um nós sempre maior.

Na mensagem para o 107º dia do migrante e do refugiado, Papa Francisco faz um
apelo a todos os homens e mulheres a caminharem juntos rumo a um nós cada vez
maior, onde ninguém se sinta excluído. Como fundamento bíblico, a quarta temática
abordada, se baseia no quadro do batismo da Igreja na celebração de Pentecostes,
contraposição ao relato da torre de Babel. Reunidas em Jerusalém para celebrar o dom
da lei dada a Moisés no monte Sinai, as pessoas de diferentes origens escutam o anúncio
salvífico em suas línguas maternas: «Partos, medos, elamitas, habitantes da
Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do
Egito e das regiões da Líbia cirenaica, colonos de Roma, judeus e prosélitos, cretenses e
árabes ouvimo-los anunciar, nas nossas línguas, as maravilhas de Deus» (At 2, 9-11). 

Ao narrar o evento de Pentecostes, Lucas elenca uma nova “tábua de nações” (At
2, 9-12; Gn 10) para afirmar que ninguém está excluído do desígnio salvífico de Deus.
Um fio condutor vai ligando todos os eventos pós pascais, isto é, a viagem da Palavra,
que vem de Jerusalém, passando pela Judéia e pela Samaria, chegando em Roma. A
Palavra de Deus e sua potência criadora e transformadora cresce, se expande e alcança
toda humanidade e todas as nações, o objetivo é que as portas estejam abertas (Is 60,11)
para que toda carne possa entrar e contemplar a salvação de Deus (Lc 2,30).

Em pentecostes, a tentação de Babel foi vencida de modo radical, pois as pessoas
não são mais obrigadas a falarem todas a mesma língua com as mesmas palavras, mas
cada uma compreende a Boa Nova em sua própria língua e segundo a sua própria
cultura. A unidade da mensagem não significa que todos devem compreender e narrar
de uma única maneira, mas afirma que estamos diante do milagre de uma nova
humanidade capaz de aprender a viver juntos e apreciar a riqueza da diversidade.

Enquanto sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o
gênero humano (LG 1), cabe à Igreja anunciar a universalidade da salvação. Neste
sentido, Papa Francisco, durante os períodos mais críticos da pandemia do COVID 19,



ressaltou o significado e a importância da unidade para a salvação da humanidade,
recordando a todos que “ninguém se salva sozinho” (Fratelli Tutti, 32). Mas para que a
humanidade renasça com todos os rostos, todas as mãos e todas as vozes, livre das
divisões é preciso superar as fronteiras que existem entre “eu” e os “outros” em vista de
um nós mais inclusivo e sinfônico.

No compromisso comum de realizar a índole comunitária da vocação humana
(GS, 24), ninguém deve ser deixado para trás. Na mensagem para 107º DMMR, Papa
Francisco faz um apelo a todos, sem distinções, a aprender a caminharem juntos rumo a
um nós cada vez maior, em vista de um futuro de justiça e paz. Neste sentido, as
migrações continuam a ser uma oportunidade de viver o Pentecostes, de praticar a
caridade cristã, de se tornar ponte entre povos distantes, o caminho para o encontro
entre culturas e religiões diferentes, uma rota para descobrir o senso comum da
humanidade, um convite a redescobrir a beleza de viver juntos.


