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A Aventura Humana de Deus é a experiência de 
um homem que viveu na Galiléia. Um homem 
como somos eu, você, todos nós, os filhos da 

humanidade. 
Esta é uma história de criaturas humanas. Nós que, 

enquanto habita-mos sobre a Terra, somos tão frágeis, 
somos, como Ele, uma realidade. Nós e Ele somos 
humanos. Depois de sua viagem na Terra, nossas trevas 
são transformadas em luz, nossa estupidez em sabedoria, 
nossa ignorância em conhecimento, a aridez de nossos 
corações em amor. Não vivemos mais para nós, mas em 
uma casa comum, como filhos do mesmo Pai. 

Esta é a história que Deus escreveu para a nossa 
maravilhosa pequenez. É somente uma lembrança 
fascinante, ou um poema gerado por nossas autossugestões? 
Por acaso, tudo isto poderá, um dia, salvar o mundo com 
suas complicadas problemáticas, apavorantes mudanças 
de humor entre o bem e o mal, o ódio e o amor, e a 
depressão, compa-nheira de viagem em nosso tempo? 
Crer e viver pelas premissas do Filho do Homem, dilata 
o nosso coração e preenche a nossa existência e nosso agir 
com a pacífica onipo-tência de Deus. 

Tendo certeza, pela fé, que buscamos o que, realmente, 
é, paramos de perseguir o que nós desejaríamos que 
fosse. Pois, a nossa espera é para algo que já foi realizado 
e que pode se realizar para cada um de nós. Por que o 
nosso futuro é fruto da Ressurreição de Cristo e tudo isto 
já é um começo do Paraíso. Não há nada de mais certo. 
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Biografia

Frei Vittorio Infantino nasceu em Tricárico, Itália, no 
ano de 1938, nono filho de dez. Fez seus estudos em 
Assis, Itália, no Seminário dos Franciscanos Conventu-
ais. Cursou e conseguiu a licenciatura em Teologia, no 
Colégio Seráfico, Roma.

Depois da ordenação sacerdotal, exerceu o seu 
ministério em Spinazzola, Itália, por dois anos.

No ano de 1964 veio para o Brasil e trabalhou na 
evangelização, acompanhada de obras sociais.

Foi mestre de noviços entre os franciscanos e, por 
três anos, reitor do Seminário de Filosofia na Diocese 
de São José dos Campos.

Ensinou Sociologia, Antropologia Teológica e Ecu-
menismo na Faculdade de Filosofia em Taubaté, São 
Paulo e São Luís do Maranhão.

Trabalhou em Caçapava, Ubatuba, Santo André e 
Jacareí, durante os 52 anos de vida no Brasil.

Construiu duas casas para retiros espirituais de 
leigos: Casa Kolbe, em Caçapava e Casa Emaús, em 
Ubatuba. Um asilo para idosos, em Ubatuba, um hos-
pital em Jacareí e duas obras para crianças especiais, em 
Jacareí e Caçapava.

Agora vive em Caçapava, auxiliando na Casa 
Conviver. Também dirige um pequeno centro de espi-
ritualidade, onde se recolhe para rezar. 





Apresentação

Aceitei com alegria e com um pouco de apreensão a 
apresentação do livro de Frei Vittorio Infantino: A 
Aventura Humana de Deus.

Apreensão, pois, é a primeira vez que faço a apre-
sentação de um livro; alegria por que, quando tive a 
oportunidade de encontrar Frei Vittorio, percebi logo 
que estava com um homem cheio de fé, com uma visão 
ampla e profunda, amadurecida ao longo de sua vida e 
do ministério missionário.

Lendo o livro do Frei, me lembrei logo das palavras 
do Papa Paulo VI: “Nós precisamos de Ti, Jesus, o único 
e verdadeiro Mestre das verdades escondidas e indis-
pensáveis da vida, para podermos conhecer o nosso ser 
e o nosso destino e também o caminho para alcançá-lo.”

Para mim, é este o testemunho contido nestas pági-
nas maravilhosas e profundas, fruto da experiência de 
fé do autor, o qual entrelaça a Palavra de Deus e a vida 
experimentada com simplicidade, mas de uma maneira 
esplêndida para confirmar que o Verbo se fez carne.

Nas meditações de Frei Vittorio aparece, de maneira 
clara, que Jesus é o “coração do mundo” e que a vida 
com Ele ou sem Ele não será a mesma.

A insatisfação na vida de tantos homens e mulheres 
no mundo de hoje pode parecer um desejo de novas 
experiências, mas, no fundo é a busca de um sentido 
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mais profundo que possa dar um gosto à nossa existên-
cia. Não é por acaso que muitos encontram uma plena 
alegria quando se deixam iluminar por Cristo e vivem 
de uma maneira extraordinária a rotina da vida, sem 
necessidade de procurar teatros que apresentam ale-
grias superficiais.

Frei Vittorio, que, muitas vezes, foi testemunha 
silenciosa destas revoluções existenciais realizadas 
pela Palavra no íntimo da consciência humana, em 
suas meditações canta um Magnificat pessoal a Deus 
que nunca faltou e continua na busca do encontro 
com o ser humano, apesar dos atrasos da humanidade 
por causa da dureza do coração ou de uma intelectual 
autossuficiência.

Tenho certeza que estas páginas, ricas de espiritua-
lidade, escritas por Frei Vittorio serão de grande ajuda 
para quem quiser reviver a experiência dos Reis Magos 
quando, no fim de sua viagem, “entrando na casa, 
encontraram o Menino com Maria, sua mãe, se pros-
traram e o adoraram”.

Encontrar a carne de Cristo nas pessoas, nos aconte-
cimentos cotidianos e nas histórias pessoais não é fácil, 
mas com um olhar da fé cristã é possível.

Ao Frei Vittorio vai o reconhecimento e apreço pes-
soal meu e de todos os padres e dos cristãos da diocese 
de Tricárico, berço de sua vida humana e cristã. 

O Senhor Deus abençoe os teus passos no caminho 
da Paz, querido Frei Vittorio.

Bispo GIoVaNNI INtINI

Diocese de Tricárico, Itália
Tricárico, 6 de janeiro de 2019 (Festa dos Reis Magos)
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Introdução

Este livro foi escrito para quem, com coração sincero, 
busca a verdade e o sentido da vida.

Foi escrito também como agradecimento a todos 
aqueles que, ao longo do meu trabalho apostólico, 
acreditaram no Evangelho e, na sua vivência, expe-
rimentaram em si a força redentora de Cristo. Seus 
exemplos se tornaram para mim luz a iluminar-me 
nos períodos de escuridão na minha vida humana e 
sacerdotal. 





O Ser Humano

Esta história tem início a partir do interior do 
ser humano, para depois encontrá-lo na pleni-
tude de seu ser, em toda sua estrutura humana: 

corpo, inteligência, afetos, pensamentos, conhecimen-
tos, amores e alma.

A aventura de uma vida é muito real e não pode 
ser enganada com uma alimentação sem conteúdo, 
morrendo assim, por falta de nutrição adequada, sem 
jamais chegar a seu total e completo desenvolvimento. 
Ela precisa de alimento físico para o corpo, ciência para 
a inteligência e espírito para a alma.

Desde sempre o ser humano é o centro do universo. 
Utilizaram-se fórmulas e sistemas religiosos para sua 
realização no mundo e, assim, tentou-se saciar sua sede 
de verdade e de vida.

Quando se pergunta “Afinal o que é o homem?”, as 
mais variadas respostas são dadas, mas quase nunca se 
chegou a uma definição real e completa, isto é, a uma 
definição da vida vivenciada e experimentada. Passa-
ram-se meses, anos, séculos, mas tudo acabou no nada. 
Responde-se simplesmente: a vida é assim.

Certa vez, um filósofo escreveu uma pequena frase 
para defini-la: “Penso, logo existo”. Pelo fato de eu 
pensar, percebo que existo, isto é, sou um ser vivo.
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Os antigos já se perguntavam, tendo uma ideia mais 
cósmica e universal, mas ao mesmo tempo, pessoal e 
existencial.

“Quando vejo os céus, obras de tuas mãos, a lua, as 
estrelas que o preenchem, eu me pergunto: o que vem 
a ser um homem mortal para que Tu, o criador, te lem-
bres dele ou, ainda mais, um filho do homem, para vir 
em busca dele? Tu o fizeste pouco inferior a um Deus 
e enriqueceste-o com a glória e esplendor, deste-lhe 
poder sobre aquilo que Tu criaste, para tudo dominar 
e dirigir a seu fim”.

Porém, esta história não para, pois não se basta. 
Existe algo mais interior e infinito neste ser que 
nenhuma destas tantas riquezas pode saciar.

Assim, ainda na antiguidade, os escritores afirma-
vam: “Como os animais procuram os rios de água pura, 
assim a minha alma procura a Ti; ó meu Deus vivo! 
Quando poderei encontrá-Lo?”.

Mas, não é preciso incomodar a história e sua cultura 
feita de anseios, procuras e, muitas vezes, falsas respos-
tas, incapazes de apaziguar completamente o coração e 
a inteligência. Esta sede de verdade é e continuará a ser 
uma fome eterna. 

Durante os meus 54 anos de trabalho sacerdotal e 
missionário, perguntei sempre a todas as pessoas: qual 
seria o maior anseio que pudesse saciar esta fome de 
vida? Todos; pobres, ricos, jovens, velhos, homens, 
mulheres, repito, todos responderam: ser feliz.

Os pais sonham uma vida feliz para seus filhos. 
Quem ama deseja uma vida feliz para a pessoa amada 
e assim é para todos. Por isso, todos querem e procu-
ram Deus sem que o saibam e mesmo sem conhecê-lo. 
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Procuram-no, às vezes, até rejeitando ou negando 
sua existência. Mas, não é somente isto. Uma outra 
inquietação ou procura aparece no ser humano: saber 
e conhecer o porquê das coisas, dos acontecimentos e 
da vida.

Toda criança, quando chega a uma certa idade, 
começa a incomodar os pais com os conhecidos por 
quês. De cada coisa quer saber o porquê. Para todos, 
isto passa despercebido, mas para quem analisa o ser 
humano nas suas profundezas ou raízes, esta pergunta 
o leva a considerar as razões da existência.

As dúvidas e perguntas mais profundas irão chegar 
quando a própria existência golpear-nos: doenças, fra-
cassos, morte e todo tipo de infortúnio. Precisamos das 
respostas, a menos que queiramos viver como os aves-
truzes, enfiando a cabeça na areia, à espera do fim. Mas, 
alguém pode perguntar: “Por que falar disso, sendo 
que é tudo óbvio e corriqueiro na vida?”.

Aí está o engano! Por que eu penso, preciso ter a 
percepção clara, não somente do meu existir, mas devo 
dar, antes de mais nada, um sentido e uma finalidade a 
todas as coisas e aos acontecimentos, se não quero ser 
irracional, o que me levaria ao mesmo nível dos animais 
e até da matéria, pois não saberia dar um sentido à pró-
pria existência.

Então, poderemos descobrir que existem em nós 
potencialidades imensas e vivas que podem receber em 
si mesmas, uma luz viva e verdadeira, a única capaz de 
preencher e saciar estes vazios.

A inteligência se enriquece estudando e depois vai 
verificar tudo na prática científica e tecnológica nos 
vários ramos do saber, realizando o que nós chamamos 
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de desenvolvimento. De outro jeito seriam somente 
hipóteses e ideias, totalmente fora do contexto de uma 
vida humana.

Com a alma ou religiosidade acontece o mesmo. 
O simples conhecimento intelectualizado de Deus 
seria uma hipótese ou ideia que não levaria a lugar 
nenhum.

Chegamos então ao cerne do assunto deste livro: a 
aventura humana de Deus. Não é um simples romance 
bonito de se ler, mas a manifestação clara de Deus na 
carne humana de um homem.

Quando Deus se mostrou ao mundo, não apareceu 
no seu resplendor eterno, invisível, criador, mas na 
pessoa física e visível de um homem. Todos podiam 
tocá-lo, ofendê-lo, chamá-lo de demônio, de louco, ou 
até tentar eliminá-lo da face da terra, crucificando-o.

Muitos, para dar uma resposta a seus “porquês” 
ou para se sentir poderosos ou imortais, criaram 
seus deuses, de acordo com suas necessidades ou 
libertinagem.

Proclamaram e ainda chamam com o nome de liber-
tador àquilo que nada mais é que escravidão da própria 
ignorância e de seus vícios.

O mundo chama com o nome bonito de civilização 
e progresso o que é simples tecnologia.

Por um lado isto é muito útil, por outro, é sempre 
simples matéria, a qual nunca poderá responder e pre-
encher a sede de felicidade e o sentido da vida que se 
encontra em todo ser humano.

Eis então a causa da assim chamada doença do 
século: a depressão - a falta do sentido das coisas e da 
própria vida.
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Os homens criaram sistemas sociais para oferecer 
ideais pelos quais a humanidade deveria lutar para con-
quistá-los. Para Roma, o império, o pão, o circo, isto é, 
poder, comida e diversão. Para os nazistas, a raça pura. 
Para os comunistas, a igualdade social e o paraíso na 
terra, além de outras ideologias filosóficas e até pseudo 
religiosas.

Tudo isto é alicerçado no desejo, às vezes até correto, 
do nosso coração, mas, para azar de todos, o simples 
desejo não é a realidade acontecendo. O desejo feito e 
realizado pelos homens acaba no nada ou no absurdo.

A história da humanidade e das nações é testemunha 
fiel de tudo isso.

No ano de 1962, um político italiano, Giorgio La 
Pira, homem muito santo, visitou a antiga União Sovi-
ética, no auge do comunismo, a convite dos políticos 
comunistas. Falou no congresso de Moscou e, com a 
visão que só um verdadeiro cristão tem da história dos 
povos disse, com toda sinceridade: “Este sistema social, 
o comunismo, por mais bonito que pareça, vai acabar 
porque não foi construído sobre Cristo, pedra angular 
da história”.

O mesmo podemos dizer desta sociedade atual. 
Ela cairá porque, não sendo alicerçada em Cristo, está 
construída sobre fundamentos falsos, ou pior, deuses 
falsos: matéria, dinheiro, riqueza e não sobre os valores 
do ser humano. Hoje tem valor o ter e não o ser. Será 
uma ruína total.

Ela acabará no seu conjunto, mas não nas pessoas 
que, sozinhas ou em grupos, escolhem os verdadeiros 
valores sobre os quais constroem suas vidas e a socie-
dade. Vai acontecer como no fim do império romano: 
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os cristãos mais autênticos se retiraram nos mosteiros 
e construíram a Europa, que atualmente também está 
no fim...

A nossa finalidade não vem a ser uma análise do 
sistema social dos nossos tempos, mas apresentar a cer-
teza de que no mundo existe ainda o sentido das coisas 
e a redenção que será o futuro do homem e do universo, 
pois o próprio Deus chamado no evangelho - o Verbo 
- quando se fez carne no carpinteiro, veio viver a aven-
tura da vida humana desde o concebimento no ventre 
de Maria até a sua morte na cruz, terminando a sua tra-
jetória com a ressurreição, depois de destruir todos os 
males que corrompiam a humanidade.

É história verdadeira, não pura religiosidade, muitas 
vezes sem fundamento.


