
 

 

 

XVI FESTA DO ESPÍRITO SANTO – TEMPO DE REVOLUÇÃO 

 

Bruno Ferro 

 

 
«Eu e tu e o mar e os golfinhos que nadam além, 

tudo desaparece, Diotima, perante a realidade última dos 

átomos; e tempo virá talvez em que os próprios átomos 

cederão o lugar a outra realidade mais íntima. […] 

Quando perante nós tudo aparece como livre dos 

aspectos particulares, como não aparência, quando de 

novo se fugiu ao tempo e ao lugar, então, Diotima, o deus 

outra vez alcança a quase plena liberdade e a dor se 

restringe ao mínimo que a vida sempre exige.» 

 

Agostinho da Silva, Conversação com Diotima. 

 

 

Pensar a diversidade na unidade do espírito com Agostinho da Silva, neste 

magnânimo e mágico lugar que é a esplendorosa Arrábida, com a qual, se nos permitirmos, 

nos podemos deixar fundir e nela transformar, anima e exalta aquilo que existe em todos 

nós – a nossa secreta dimensão, completamente invisível e essencial, realidade última, a 

mais íntima e subtil, no contacto com a qual tudo desaparece, no sentido em que tudo se 

desenforma e se funde e é plenamente.  

Nesta funda e larga dimensão de cada um, encontramos uma inusitada não-presença 

de barreiras ou limites, metamorfoseados agora em espaço de abertura total, no qual se 

desfaz a ilusão de ser «este» ou «aquele», «eu» ou «outro», «sujeito» ou «objecto», se 

desvanece a de haver tempo ou lugar, abrindo-nos para uma dimensão ilimitada, superadora 

da cisão fundamental na qual assenta a nossa experiência ilusória de existir apartados de 



todos os seres – homens, animais, plantas, coisas naturais – que compõem a totalidade do 

Universo: a Natureza: Deus; na sua realidade última: Nada.  

Neste abismo, que radica no mais profundo insituado lugar de nós mesmos, 

encontramos o âmago do Ser no qual tudo o que é concreto, determinado, diverso, 

particular, individual, aparente, ilusório, pensamento ou corpo se desfaz, para dar lugar a 

uma Unidade Máxima, Plena, na qual todas as coisas esplendem de modo infinito e total. 

Esta amplíssima dimensão que nos habita, desde o primeiro momento, permanece 

oculta para quase todos: é obscurecida, pela marcha sofrida com que lentamente nos 

arrastamos para a morte; silenciada, pelo medo da vida, pelo terror de a saber insuportável, 

essa vida dos comportamentos regrados, das convenções e obrigações civis, das poupanças 

e misérias, dos sacrifícios, do trabalho, da disciplina, da honra, do dever, do poder, da 

competição, da posse, do consumo, da guerra, que ilusoriamente confundimos com a vida 

verdadeira.  

A íntima e secreta dimensão misteriosa não é senão o majestoso portal que nos abre 

largo caminho para o regresso ao paraíso que um dia deixámos escapar, para renovada 

navegação nos mares do Ser. 

 

 

É tempo de despertar. 

 

É tempo de ser Um.  

É tempo de ser Vário.  

É tempo de ser Deus Uno e Vário. 

 

É tempo de inflamar o Fogo Sempiterno que nos habita. 

 

É tempo de revolução, quiçá, sobrenatural… 

 

 
Arrábida, 4 de Junho de 2006 

 


