
O desafio de ser autêntico 
 
Uma das histórias mais fascinantes e conhecidas da bíblia é a de Davi, o jovem pastor de 
ovelhas que desafiou o maior guerreiro dos filisteus na guerra contra Israel, o “gigante” 
Golias.  
 
Antes, porém, da batalha, o rei Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, armadura, capacete 
de bronze e espada. No entanto, Davi não era um guerreiro e sequer conseguia caminhar 
com as pesadas vestes de um soldado, e por isso largou tudo e foi para a luta com um cajado, 
cinco pedras e a sua atiradeira.  
 
De fato, o mundo tenta nos impor “vestes” que não nos servem e tenta nos transformar 
naquilo que não somos ou não desejamos ser, sob a alegação que é a melhor e mais legal 
maneira de viver, pensar, agir e enfrentar as batalhas da vida. Mas será que é mesmo?  
 
Assim como o rei Saul tentou transformar Davi em mais um no meio de tantos soldados, se 
analisarmos a sociedade atual facilmente percebemos que é praticamente imperativo 
seguirmos a moda, sob pena de recebermos olhares julgadores que nos relevam a no mínimo 
“estranhos” ou “caretas”. Entretanto, a imposição da sociedade não se reserva apenas ao 
modo de se vestir, mas vai além, alcançando o próprio pensamento, o modo de ser e agir, de 
forma que o individuo deixa de existir, sendo apenas mais um no meio da massa.  
 
O individuo torna-se massificado, ou seja, abandona as suas características próprias, a sua 
liberdade interior, e é escravizado pela cultura reinante, compra somente o que está na 
moda; pensa somente o que os outros pensam; diz somente aquilo que o seu “ídolo” diz; faz 
somente aquilo que os demais fazem; acredita somente naquilo que o seu partido ou político 
favorito prega. 
 
Assim, o homem dissolve a sua individualidade quando se entrega as massas sociais, perde a 
sua capacidade intelectual, tornando-se um bárbaro.  
 
A questão é mais grave quando analisamos as incontáveis ideologias que nos são oferecidas 
já com respostas para todas as perguntas, opiniões para todos os assuntos e formas de agir 
para cada situação. São chamadas pelo Padre Enrique Monasterio, em seu livro Pensar por 
conta própria, “de empadas de ideias e croquetes ideológicos bem mastigados”. De fato, é 
mais fácil e cômodo aderir a uma dessas tantas ideologias atuais, prontas para serem 
“engolidas”, mas Deus fez o homem um ser pensante, com intelecto, e sobretudo livre para 
buscar a verdade e livre para ser autêntico.  
 
Os males da massificação  
 
A massificação do homem faz com que ele perca a sua autenticidade, capacidade de pensar 
e buscar a verdade. Dessa forma, alienado, acaba cedendo a ditaduras, permiti ser oprimido 
e usado pelos outros, quase sempre por pessoas com más intenções, pois é impossível 
desejar o bem ao próximo e ao mesmo tempo escravizá-lo intelectualmente.  
 
De fato, essa massificação do indivíduo e consequente perca de autenticidade, em níveis 
extremos, permitiu que algumas poucas pessoas cometessem as maiores atrocidades da 
história. Alexandre Soljentítsin, ex-prisioneiro do regime soviético, em seu livro Arquipélago 
Gulag e o autor do clássico Em busca de Sentido, Viktor Frankl, sobrevivente do Campo de 



Concentração de Dachau e Auschwitz, da Alemanha Nazista, denunciaram em suas obras que 
a existência de indivíduos inautênticos é precursora do totalitarismo social e permitiu o 
aprisionamento e a morte de milhares por alguns poucos que impuseram facilmente as suas 
ideologias, tendo em vista a quase inexistência de oposição e de autenticidade frente ao 
pensamento totalitário da época.  
 
O respeitado psicólogo canadense Jordan Peterson, em seu Best-Seller 12 regras para a vida, 
em uma abordagem um pouco diferente, explica que uma pessoa inautêntica continua a 
perceber e agir de maneira que a própria experiência demonstrou serem falsas. Ela não fala 
com a própria voz, ou seja, com o “eu autêntico”. Por outro lado, a pessoa autêntica, segundo 
o renomado psicólogo, é aquela que assume as consequências dos seus atos e escolhas.  
 
“Aconteceu o que eu queria? Não. Então meu objetivo ou meus métodos estavam errados. 
Ainda tenho que aprender algo”. Essa é a voz da autenticidade.  
 
“Aconteceu o que eu queria? Não. Então o mundo é injusto. As pessoas são invejosas e burras 
demais para entender. É culpa de alguém ou de alguma coisa.” Essa é a voz da 
inautenticidade.  
 
Autenticidade requer coragem 
 
Pelo medo dos outros, amigos, familiares, namorado, etc., ou pelo medo de não ser integrado 
em um círculo social, podemos anular a nossa autenticidade, aquilo que caracteriza o que 
nós somos, para simplesmente nos adequarmos a um modelo que não corresponde a nossa 
identidade, simplesmente para atender a demanda da massa.  
 
Portanto, de fato, a autenticidade requer coragem. É a coragem de ir contra a “onda do 
momento”; coragem de pensar por conta própria; coragem, sobretudo, de fazer escolhas e 
se comprometer com cada uma delas. Coragem de ir contra o que, muitas vezes, a maioria 
das pessoas dizem. Coragem de buscar a verdade, que só pode ser encontrada em Cristo 
Jesus. Coragem de lutar como Davi lutou, sem o peso imposto pelos outros.  
 
É essa coragem que fez Maria dizer um Sim autêntico quando indagada pelo Anjo Gabriel, 
ainda que todos lhe pudessem virar o rosto, pois, como narra a bíblia, ela não conhecia 
homem algum. É essa coragem que fez nosso herói Franz Reinisch permanecer autêntico em 
relação aos seus princípios e negar o juramento a bandeira nazista, fato que lhe custou a vida. 
É essa coragem de ser autêntico que levou o Padre Kentenich a ser preso pela Gestapo 
durante o regime nazista, em Dachau, bem como exilado pela Igreja. Foi essa autenticidade 
que fez José Engling continuar a oferecer Capital de Graças e cumprir seu horário espiritual 
mesmo durante o horror da guerra. É a coragem de ser autêntico, de ser aquilo que é, que 
levou Davi a lutar sem armadura contra Golias.  
 
A bíblia e a história dos heróis de Schoenstatt nos mostram que a autenticidade muitas vezes 
é retribuída com desprezo e injustiça, mas o oposto disso é a covardia de sermos 
inautênticos, escravos do coletivismo e levarmos uma vida que não preenche o nosso vazio 
interior.  
 
É necessário primeiro se conhecer  
 



Com olhar paternal, nosso fundador, Padre Kentenich, percebeu que a humanidade estava 
adquirindo um grande conhecimento sobre o universo e o mundo, o chamado macrocosmo. 
Entretanto, conforme narra o Padre Ketenich no documento de pré-fundação, esse 
conhecimento não é suficiente para libertar o homem do seu vazio interior. O Fundador 
explica que é necessário conhecermos nosso microcosmo, ou seja, o nosso mundo pequeno, 
nosso próprio mundo interior.  
 
Somente podemos ser autênticos se conhecermos a nós mesmos, se conhecermos e 
cultivarmos o nosso microcosmo. A autenticidade requer, sobretudo, autoconhecimento. 
Qual é a minha história de vida? Qual é o meu temperamento? Quais são os meus defeitos e 
qualidades?  
 
Somente podemos nos libertar da imposição das massas, da onda, da moda, e abandonar 
definitivamente o homem massificado que vive dentro de nós se respondermos, sincera e 
honestamente, a essas e a outras perguntas. O individuo autêntico é o indivíduo que se 
conhece profundamente! 
 
Como explica o Padre Guillermo Carmona, em seu livro Perspectivas e opções de Schoenstatt, 
“uma vez conhecida e aceita a realidade pessoal em suas múltiplas facetas, começa um 
trabalho progressivo de desenvolvimento do eu original – e porque não dizer do eu autêntico 
– como caminho de libertação”.  
 
Outra característica da autenticidade é a consciência da missão. O que Deus sonhou para 
você? Qual a sua missão junto à Igreja, junto a sua família e o seu trabalho? Não é atoa que 
vários ramos do Movimento Apostólico de Schoenstatt possui ideais bem definidos, a fim de 
permanecerem autênticos frente a missão que Mãe de Deus desempenhou para cada um 
deles. O ideal pessoal, instrumento da pedagogia de Schoenstatt, também é um meio 
poderoso para as pessoas se conhecerem e permanecerem autênticas. 
 
O homem novo é o homem autêntico 
 
O nosso Fundador, Padre Kentenich, atento sobre a questão e com olhos de Pai e Profeta, 
propõem no documento de pré-fundação o seguinte programa: “Sob a proteção de Maria 
queremos aprender a educar-nos a nós próprios para sermos personalidades firmes, livres e 
sacerdotais”.  
 
Referido programa norteia-se pelo ideal do homem livre e de personalidade firme, ou seja, 
verdadeiramente autêntico, capaz de tomar iniciativas próprias, sem se render às massas. 
Assim, mesmo fazendo parte da multidão e bombardeado todos os dias por ideologias, 
modas, ídolos, etc., segura firmemente as rédeas da própria vida e da consciência em suas 
mãos.  
 
O homem novo, autêntico, vive livremente o que se é, ou seja, vive como Deus o fez, 
assumindo integralmente a sua essência, pois conhece a si mesmo e cuida do seu 
microcosmo.  
 
O homem novo é autêntico pois é genuíno e verdadeiro; defende sempre o que pensa, 
independentemente dos olhares “tortos”; o homem novo é autêntico porque defende 
firmemente suas convicções e seus princípios. O homem novo é feliz, pois não há experiência 
de felicidade fora da autenticidade.  



 
“Só Cristo leva à vida autêntica e plena”. Papa Bento XVI.  
 
Ah, o que aconteceu com Davi? Bom, narra a bíblia que, sem qualquer armadura e espada 
que o mundo quis lhe impor, mas apenas com a seu cajado, pedras e a atiradeira, 
instrumentos típicos de um pastor, venceu o gigante Golias levando glória ao povo de Israel.  

 
Por: Fernando Gabriel de Carvalho e Silva.  

 


