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“João veio dar
testemunho da Luz”

Ir. Albina Bosio, sjbp.

Introdução
Estamos no 3º Domingo do Advento, o Natal de Jesus se aproxima.
Jesus quer entrar mais em nossa vida, pois, Ele veio e, continua vindo “para
que tenhamos vida e vida em abundância” (Jo 10,10).
Isaias, na primeira leitura, fala que vai chegar alguém, cujo Espírito O
envolve e vem trazendo uma Boa Notícia para os pobres. Ele fará brotar a
justiça. O Salmo - Magnifica é o cântico de Maria que exalta as maravilhas que
Deus realiza na vida do seu povo. A 1ª Tessalonicenses é um convite a viver
na alegria e gratidão a Deus e, de examinar tudo para ficar só e sempre com o
que é bom. O Evangelho torna claro o testemunho de João Batista, que
prepara o caminho para a chegada da luz que vence toda a treva.

Houve um homem enviado por Deus, chamado João (v.6). João,
historicamente, é o precursor de Jesus. Prepara o caminho para Jesus, dispõe
os corações, prega um batismo de conversão. Ele veio aplainar o caminho,
abrir uma estrada, retirando todo o entulho, eliminar da vida o que impede para
que Cristo possa encontrar corações abertos, livres espaçosos e deste modo
estabelecer sua morada.

Ele veio para dar testemunho da luz (v.7). Como sentinela que aguarda a
aurora para gritar que é dia, assim João Batista anuncia, como testemunha, a
chegada da luz, da luz verdadeira. Jesus diz de si mesmo: “Eu sou a luz do
mundo” (Jo 8,12). Onde entra a luz as trevas são dissipadas. Onde há luz
pode-se perceber o que está certo e o que está errado, onde há luz pode-se
caminhar bem, com segurança, “graças ao coração misericordioso do nosso
Deus, pelo qual nos visita o Astro das alturas, para iluminar os que jazem nas
trevas” (Lc, 1,78-79). João Batista testemunha a chegada da Luz – Jesus
Cristo. Oxalá, possamos acolhê-lo.

Este é o testemunho de João (v.19). Os enviados em missão especial, são o
pessoal do templo, sacerdotes e levitas. O interrogatório procura identificar a
personalidade de um personagem que está se tornando muito popular. João
sabe que não é importante. Ele não é o Messias, não é Elias, não é o Profeta
esperado. Ele é simplesmente a voz que grita no deserto. Deus o envia como
testemunha da luz. Mas o que é ser testemunha?
É ser como João Batista que não quer ser o centro das atenções, que não
busca promoção com aquilo que faz. É ser alguém que simplesmente vive a
sua vida cotidiana convicto daquilo que vive e faz. É alguém que acredita.
Percebe-se que Deus ilumina a sua vida, pois O irradia na sua maneira de
viver, no seu modo de crer. Ele não é a luz, mas a irradia, não é a Palavra, mas
a transmite. É isto que somos chamados a viver e anunciar, pois, ...

Entre vos está alguém que não conheceis (v.26). Esta palavra de João
Batista é de suma importância e é ensinamento para nós. Não basta termos
uma ideia vaga de Jesus. Não basta conhecer um pouco de sua história. Nem
basta sabermos de cor alguma passagem da Bíblia. Para conhecer Jesus
precisamos nos encontrar “tu a tu” com Ele. Precisamos deixar que Ele entre
em nossa vida, que Ele fale ao nosso coração. Na relação com Ele vamos
conhece-Lo sempre mais. Ele vai nos cativando e ao mesmo tempo
transformando o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar, de sentir e de
agir. O tempo do Advento é o momento propício para nos debruçar sobre a
Palavra de Deus, sobretudo nos evangelhos e perceber o que Ele quer nos
revelar.

Conclusão
Que a liturgia deste domingo nos desperte para continuar com mais
intensidade a preparar o nosso coração para receber Jesus que sempre está
chegando à nossa vida. Que este tempo nos sensibilize a aprofundar a nossa
relação com Jesus. Através da Leitura orante, da participação nos grupos em
preparação ao Natal. Faça-nos, também, tomar consciência da importância de
sermos testemunhas qualificadas, que anunciam, com o próprio modo de viver
e com ações bem concretas a tantas pessoas que ainda não conhecem Jesus.
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