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Quando ainda criança, encantei-me com a ideia do sagrado, deslumbrou-me a figura do 

sacerdote, como mediador das relações entre o crente e a divindade.

Ingressei no seminário aos onze anos (era o costume da época). Deixei o seminário aos 

dezenove. Até então meu escopo principal era o desenvolvimento espiritual, aliado ao serviço prestado 

às pessoas através do exercício do ministério.

Permaneci ativo na Igreja por pelo menos cinco anos, dirigindo semanalmente reuniões do 

que depois viria  a se tornar  a  atual  R. C. C. (Renovação Carismática Católica),  e de igual  modo 

reuniões de estudo bíblico (estudávamos os dois Testamentos). Durante esse período proferi vários 

sermões em celebrações da Palavra, bem como diversas palestras em encontros eclesiais.

De precoce vocação filosófica, já aos doze anos embrenhei-me em leituras do gênero e, 

assim também, teológicas e de espiritualidade.

A evolução de cada qual se processa através das experiências de vida e da reflexão (aí a 

impotância crucial da leitura). - Já na universidade, tive um professor que dizia: "Leiam, leiam sempre, 

mesmo que seja o 'Tio Patinhas'".

Durante muitos anos, deixei de frequentar a igreja (do que não me arrependo).

Sempre estive em busca do sentido da existência.

Já no mestrado, tendo em vista a elaboração da minha dissertação, mastiguei "De libero 

arbitrio" ("Sobre o livre arbítrio"), de Agostinho. -  Trata-se da primeira obra que o santo escreveu após 

a  conversão,  Após  converter-se  em  Roma,  ouvindo  a  pregação  do  bispo  Ambrósio,  recolheu-se 

Agostinho a uma sua propriedade rural, em companhia de um amigp (também professor de retórica) e 

do filho Deodato.  - Aí permanecem cerca de um ano. - Dos debates entre eles surgiu o livro.

Então, apresenta-se Agostinho à igreja de Hipona e, em breve período , é sagrado bispo.

- Essa leitura levou-me a redespertar o interesse pela igreja. - Hoje, há quase dezenove 

anos pertenço (participo) à uma igreja protestante (tradicional).
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− Profissionalmente, trabalhei em umas tantas profissões diferentes, muitas vezes movido 

pelas  circunstâncias.  -  Tudo  é  válido,  a  título  de  experiência.  -  A  experiência  pode  gerar, 

eventualmente, sabedoria, e esta tolerância.
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