
Luz, símbolo batismal 

O objetivo do projeto criador de Deus é que o homem tenha a plenitude da vida. A 

“carne”, isto é, a natureza humana, o homem da terra, é incapaz de dar a vida eterna. 

Só o Espírito, o princípio divino do Alto, pode dar a vida plena. O homem sem Espírito é 

“carne”, é obra inacabada. O homem que recebeu o Espírito é o homem plenamente 

realizado, portador da vida definitiva, que só o Espírito pode dar, o mesmo Espírito que 

Jesus entregou na Cruz. Portanto, é preciso nascer do Alto, do Cristo elevado na Cruz. 

Ao ungir com lama os olhos do cego de nascença, Jesus lhe dá algo que é Seu: a 

própria saliva, que Ele mistura com a terra. (Pensava-se que a saliva transmitisse a 

força ou a energia vital da pessoa.). Ao ungir-lhe os olhos, Jesus convida-o a ser 

homem acabado pela unção do Espírito. Ele recebe primeiro a visão física e depois a 

luz da fé, professando em seguida: “Senhor, eu creio; e se prostrou diante dele” (Jo 9, 

38). 

Toda a humanidade é portadora de uma cegueira de nascença, no plano espiritual. 

Jesus é a Luz que ilumina o homem “peregrino das trevas”, aqui representado pelo 

cego de nascença. 

Com a Ressurreição, a sombra do sepulcro novo cedeu lugar a fortíssima luz. Morreu o 

homem velho, o homem do pecado, das “trevas”. Nasceu o homem novo, o homem da 

graça, da “luz”, da santidade. Saiu para a luz a nova humanidade, redimida e 

conquistada por Cristo. 

Através da Sua Morte e Ressurreição, Jesus realizou a Aliança entre Deus e os homens. 

No Batismo esta Aliança se concretiza para cada um de nós. O Batismo é a nossa 

ressurreição, a nossa iluminação pessoal, o sacramento da fé, pelo qual nascemos do 

Alto e nos tornamos filhos de Deus. 

Infelizmente, por causa do pecado original, mesmo depois do Batismo, permanece a 

nossa inclinação para o mal. O homem velho muitas vezes suplanta o homem novo 

que nasceu em nós no Batismo. Muitas vezes somos infiéis, quebrando a Aliança 

batismal. 

Por isso, temos que estar sempre vigilantes e nos esforçar por uma conversão contínua 

que ajude a restaurar em nós a fisionomia de filhos de Deus. A conversão não pode 

parar: é um processo que se estende pela vida toda, uma tarefa diária e sempre 

inacabada durante a nossa existência terrena. 

A Quaresma é um chamado gratuito de Deus para renovarmos a nossa aliança 

batismal. É o caminho para a plena luz da Páscoa. Na noite da vigília pascal iremos 

renovar “as promessas do santo batismo, com o qual (...) renunciamos a Satanás e às 



suas obras e prometemos servir fielmente a Deus na Santa Igreja Católica”. É esta a 

meta jubilosa da caminhada que iniciamos na Quarta-feira de cinzas. 

Senhor, nós Te pedimos que este período de preparação para a Páscoa seja 

especialmente fecundo para a conversão dos nossos corações. “Porque é do interior 

do coração dos homens que procedem os maus pensamentos: devassidões, roubos, 

assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraude, desonestidade, inveja, 

difamação, orgulho e insensatez. Todos estes vícios procedem de dentro e tornam 

impuro o homem” (Mc 7, 21-23). 

 


