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A época natalícia é particularmente propícia à oferta de presentes às crianças, e os livros

podem (e devem) ocupar um papel primordial, pelos benefícios que transmitem:

conduzem a imaginação a lugares não-percorridos, geram uma identificação afetiva com

as personagens, formam um caráter interessado pela busca da verdade e da beleza. A

editora Fragmenta tem a sua sede em Barcelona, com um catálogo dedicado às

humanidades e ao estudo da experiência religiosa em diálogo com a cultura. Neste

catálogo encontramos uma coleção de livros infantis ilustrados traduzidos em português

e distribuídos no nosso país, com uma preocupação especial pela iniciação espiritual das

crianças: o silêncio, o respirar, a arte de sonhar, a sensibilidade diante das mais belas

tradições e contos espirituais.

Neste sentido insere-se o conto medieval de Ramon Llull (grande autor e místico

medieval, considerado o pai da língua catalã), Livro do Gentio e dos Três Sábios,

ilustrado e adaptado para uma linguagem atual. Trata-se da história de um gentio,

alguém que não acredita em Deus e que, diante da perspetiva da morte e da finitude da

vida entra em angústia. Neste momento, o gentio encontra-se com três sábios

representantes das grandes religiões monoteístas (um judeu, um mulçumano e um

cristão), e pede-lhes que cada um fale da sua fé e do que a distingue. Cada um dos sábios

expõe a sua fé marcando a sua pertença a uma tradição, mas fá-lo em diálogo, encontro

e partilha com os outros sábios.

A conclusão da história é surpreendente, se tivermos em conta o contexto medieval (e o
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nosso!) de violência entre as religiões: o gentio converte-se após escutar os sábios, e

encontra em Deus o sentido para a sua vida, mas o conto não revela a que confissão se

converte. Os sábios concluem com a convicção de que, se as religiões procurarem

superar o que as divide e a violência que as marca, conseguirão dar um testemunho mais

atraente a todas e todos aqueles que vivem em busca. Uma verdade que todos, crianças e

adultos, somos convidados a escutar.
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