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No princípio, criou Deus o Céu e a Terra. 

A Terra estava deserta e vazia, só as trevas envolviam o abismo... 

Mas o Sopro de Deus começou a dançar sobre as águas. 

E Deus disse: “Faça-se a Luz!” 

E a Luz fez-se, 

renderam-se as trevas à alegria de Deus e ao fio de Luz que o Espírito, 

na Sua Dança, descrevia pelo universo. 

E surgiram os astros luminosos, 

levantou-se o sol pela primeira vez, 

espreguiçou-se o Primeiro Dia estendendo os seus braços longos até à terra, 

que exultou. 

Acordou a Vida, com tal beijo de luz... 

Abriram-se os abismos das águas agora iluminadas 

e a Vida, com toda a simplicidade e discrição, dirigiu-se para a Terra. 

Lentamente, a Terra começou a encher-se de sons:  

coaxares, balidos, urros, assobios, silvos... 

E Deus – que feliz que Ele estava – aprimorou cuidadosamente cada coisa, 

arranjou espaço para todos 

e até ofereceu os céus às aves, pedindo-lhes em troca que enchessem a Criação 

de música, que vivessem para cantar. 

E elas obedeceram até hoje. 

Deus, entusiasmado, não deixou que a Vida parasse enquanto a Sua Criação 

não fosse habitada pela beleza, 

pelo canto, pela ternura... 

Imprimiu no mundo as Suas impressões digitais 

e decidiu nunca abandonar o Seu Projecto mais amado. 
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Então, a Vida continuou a sua marcha, 

como Se Deus estivesse a fazer do mundo o desenrolar de um Poema 

até que, de estrofe em estrofe, houvesse na Criação 

alguém que pudesse cantar este Poema consigo. 

E Deus disse: “Façamos o Ser Humano à nossa imagem e semelhança, 

masculino e feminino”... 

E no meio do Bailado do Universo feito de astros em movimento, 

e no meio da Sinfonia Cósmica feita de sons e piares, 

a Vida tornou-se Gente. 

E Deus ficou sem palavras... 

como sempre se fica quando, pela primeira vez,  

estamos face-a-face com a menina dos nossos olhos. 

Deus já tinha dado aos tantos outros seres na Criação  

muitas coisas lindas e diferentes: 

a uns deu tamanho, a outros cores garridas... 

a uns deu velocidade, a outros deu truques de esperteza... 

a uns deu força, a outros deu agilidade... 

a uns deu a capacidade de fazerem habilidades,  

a outros pôs música na garganta... 

Ao Ser Humano resolveu dar um Coração semelhante ao Seu. 

Foi por isso que os Seres Humanos  

começaram a saber amar  

como nunca se tinha amado na terra, 

aprenderam a conversar e a dizer-se uns aos outros, 

tornaram-se dependentes uns dos outros 

como se ninguém estivesse inteiro enquanto se sentisse sozinho... 

E tão parecido era o Coração das Pessoas com o Coração de Deus que 

ganharam o gosto da Festa, 

inventaram motivos para a alegria, 

aprenderam a fazer Memória da Vida  

e a Celebrá-la como um Projecto 

e uma Esperança... 



E também apareceu na Terra uma coisa que nunca tinha existido, 

porque só quem amasse como Deus poderia  

trazer isso para o mundo: as lágrimas. 

Apareceu a tristeza de amar até ao dom de si mesmo 

e amar até à perda de si mesmo quando o outro, que estava, já não está mais... 

Deus percebeu, nesta humanizante história feita de pequenas coisas, 

que estava apaixonado pelo mundo 

e que nunca seria capaz de deixar de o amar. 

Então, Deus olhou para tudo o que tinha feito; e era tudo muito belo! 

Veio a tarde, veio a manhã; 

foi o Primeiro Dia. 


