
Senhor, que permites que te encontrem os que te buscam,
e te deixes conhecer por todos os seres humanos,
que removes todos os  obstáculos para que sejas encontrado,
dá-nos a humildade de deixar transparecer o teu Amor. 

Deixar 
  transparecer 
     o mistério de Deus
E              stamos em meio ao caminho rumo ao Natal e celebramos o dia em que a alegria é a prospectiva para 
olhar os acontecimentos. Mas se da alegria não transparecer esperança, esta se torna uma estéril folia. "Ale-
grai-vos!": esta exortação é uma parte importante do "conteúdo" do alegre anúncio de hoje, pois não se pode 
manifestar verdadeira alegria sem dejar trasparecer a beleza de Deus.  O movimento divino tem a característica 
de partir da relação interna da Trindade para abrir-nos ao encontro com o ser humano, assim aquilo que parece 
humanamente incompreensível se deixa conhecer, ao menos em parte. 

E  

 Neste movimento em direção à transparência, encontramos o remédio para libertar-nos de tres atitudes: opa-
cidade, reflexo e tristeza. 
 A opacidade não deixa filtrar a luz através das palavras e dos olhares, transmitindo tristeza e desconfiança, ao 
invés de alegria e coragem. A opacidade se opõe à luz; é como um vidro sujo que não permite ver dentro e nem 
fora. A opacidade neutraliza a luz e a esperança; a transparência, ao invés, não retém, mas reenvia ao Senhor. 
 O reflexo atua quando nos iludimos de sermos os únicos a possuir a verdade e nos tornarmos “espelho” para 
qualquer  um que encontramos em nosso caminho, como se fossemos nós – e não Deus – quem revela o ser 
humano ao ser humano. O reflexo confirma a falsa imagem que o outro tem de si, vítima de um olhar sem mise-
ricórdia. A transparência, ao invés, projeta Deus e a eternidade.  
  A tristeza é uma verdadeira doença do espírito, porque tem suas raízes na desesperança, é uma falta de espe-
rança. O cristão sabe que mesmo nas provas mais difíceis da vida, a esperança é a virtude que pode transformar 
a dor em alegria, pois permite vislumbrar o sentido de cada coisa, sem iludir-nos com uma paz fácil, mas 
deixando transparecer o mistério de Deus e de sua providência. 

  Renato Tarantelli Baccari
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