
              Os céus foram abertos 
e a voz do Pai disse: 

"Este é o meu Filho amado: ouçam-no”.
Marcos 9,7

B
at
is
m
o
 d
e 
Je
su
s 
 2
02
0

Jesus entra na fila com os pecadores nas margens do Jordão. De modo inequívoco 
revela que é "Deus conosco", ou seja, o Amor que me diz: Eu estou ao teu lado, estou 
contigo, ao teu favor. Onde tu estás eu estou contigo, eu te acompanharei, alias irei à 
tua frente onde quer que vás até mesmo no inferno.
O batismo é, portanto, a declaração do amor de Deus por mim; de um amor que está 
da minha parte; que não me abandona, aconteça o que acontecer; que cuida da minha 
história sem ter vergonha, pois "ele não tinha vergonha de chamar-nos de irmãos".
ÀÀ incompreensão de João sobre o que está acontecendo, Jesus responde: "Deixa fazer 
por enquanto". Jesus implora ao Batista, e a cada um de nós, que não o impeçamos de 
ficar ao nosso lado, de entrar em nossas mortes, em nossos sepulcros, em nossos 
infernos, pois, caso contrário, ele não poderia alcançar-nos e dar-nos a Vida que neces-
sitamos terrivelmente.
Portanto, convém a mim e a cada um de nós que Jesus mergulhe em nossa solidão e 
em nossas sombras mais obscuras.
Neste ponto, ouviremos a palavra do Pai pronunciada em nosso coração: tu és meu 
filho amado, eu te amo porque existes. Eu te amo, por maior que seja o teu pecado e 
tua fragilidade. Estou aqui para cuidar de ti como és. Eu venci a morte, e com ela todas 
as mortes, aquelas que carregas dentro de ti e com as quais nunca conseguiste te 
reconciliar.  
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