
O
ra
çã
o Senhor Deus,Pai de Jesus, meu único Senhor,

que no Batismo me regeneraste numa vida nova,
infunde em mim o teu Santo Espírito.
Possa eu ser renovado
na minha mente, na minha vontade e no meu coração.
Para que minha vidaPara que minha vida
seja sempre enxertada na tua. 
Amém.

            Stefano Stimamiglio, ssp
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                                                           Nós te observamos,  
                                                  Jesus, enquanto te colo- 
                                               cas na fila para receber o ba- 
                                          tismo de João. Justamente tu, o úni-  
                                        co  que dele não tinha necessidade, te  
                                 avizinhas das águas do Jordão para cumprir um rito  
                             penitencial. A fila está tão comprida, que é necessário es- 
                                          perar muitas horas. Estás em silêncio. Humildemente, sob o sol escal-
dante, esperas a tua vez. Enquanto te interrogas sobre teu futuro próximo, porque bem sabes que logo come-
çarás a manifestar-te ao mundo, a tua atenção é atraída pela conversa das pessoas. Ali adiante, aquela mãe 
que perdeu um filho e chora desconsolada; ao que lhe responde, em voz baixa, um casal, não tão jovem, que 
sequer tiveram filhos e reclamam que nem Deus os escuta. De repente, atrás de si, um artesão enfurecido 
com os romanos, sua prepotência e suas taxas exorbitantes; e depois tantos coxos, cegos, endemoninhados, 
velhos... A confusão é grande, todos se lamentam do calor, da espera, da pessoa chata que está ao seu lado...

Entre um pensamento e uma palavra, eis que finalmente chega a tua vez. Entras na água, João derrama uma 
concha de água sobre tua cabeça, contrariado com o dever de fazer isso ao Esperado de todos os séculos. 
Mas tu insistes e não o deixa replicar. São poucos, porque a maioria está preocupada com os próprios males, 
os que se dão conta daquela voz que vem do alto: «Tu és o meu Filho, o amado: em ti coloquei a minha com-
placência».

Também hoje, Jesus, são poucos os que percebem a revolução que trouxeste à Terra há 2000 anos, distraí-
dos por tantas coisas e muitas vezes escandalizados conosco, os cristãos. Na verdade, tu encheste todos  os 
vales e abaixaste toda montanha com a tua humildade, abrindo-nos o caminho para sairmos do cárcere do 
nosso “eu”, da nossa vontade centrada só sobre si mesma e seus desejos, da nossa razão que sempre encon-
tra explicação para tudo, da contínua busca de nós mesmos que jamais nos conduz ao outro e só  nos isola 
cada vez mais dos outros. 

Quem dera intuíssemos que a acolhida à tua Palavra nos restitui à nossa verdade mais profunda, nos torna 
capazes de comunhão, de abaixar-nos para respirar com o teu respiro. Quem dera entendêssemos que 
apenas abandonando-nos a ti o nosso Batismo se tornará aquela explosão de vida pela qual fomos criados... 
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