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O Verbo divino

Evangelho de São João

C a p í t u l o  1

1 No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus 

e o Verbo era Deus. 2 Ele estava no princípio junto de 

Deus. 3 Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. 4 

Nele havia a vida, e a vida era a luz dos homens. 5 A luz 

resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. 

6 Houve um homem, enviado por Deus, que se chamava 

João. 7 Este veio como testemunha, para dar testemunho 

da luz, a fim de que todos cressem por meio dele. 8 Não 

era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. 9 [O 

Verbo] era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilu-

mina todo homem. 10 Estava no mundo e o mundo foi 

feito por ele, e o mundo não o reconheceu. 11 Veio para o 
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que era seu, mas os seus não o receberam. 12 Mas a todos 

aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, 

deu -lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, 13 os quais 

não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem 

da vontade do homem, mas sim de Deus. 14 E o Verbo se 

fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a glória 

que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de 

verdade. 15 João dá testemunho dele, e exclama: Eis 

aquele de quem eu disse: O que vem depois de mim é 

maior do que eu, porque existia antes de mim. 16 Todos 

nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. 17 Pois 

a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por 

Jesus Cristo. 18 Ninguém jamais viu Deus. O Filho único, 

que está no seio do Pai, foi quem o revelou.

›

E sse trecho que abre o Evangelho de São João fala de

 forma bastante poética da criação e do mistério da 

salvação dos homens.

A palavra nos diz que tudo o que há no mundo foi 

criado por Deus. Não diz como se deu a criação. Não diz 

se evoluímos de alguns animais ou se houve uma explosão 

ou se, nas diversas eras, o andar foi se aprimorando. A 

essência do texto é a de que tudo o que há no mundo foi 

criado por Deus. Fala também da salvação. O Filho de 
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Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E isso acon-

teceu para que pudéssemos compreender o amor e o 

amar. O substantivo e o verbo. O conceito e a ação!

Fala -nos de João Batista, o anunciador. Nasceu de um 

milagre. Filho do sacerdote Zacarias e da prima de Maria 

de Nazaré, Isabel. Foi o anjo Gabriel quem anunciou o 

feito. O casal tinha uma idade avançada e Isabel era con-

siderada estéril. Não tinham filhos. João era a voz que 

ecoava no deserto. Vivia como um asceta. Sem bens. Sem 

preocupações materiais. Batizava no Jordão. Foi ele quem 

batizou o próprio Cristo.

Conta -nos o texto sobre Moisés. A Bíblia diz que Moi-

sés foi o profeta, o libertador com quem Deus falava face 

a face. Moisés significa “tirado das águas”. Sua sobrevi-

vência foi um milagre. Foi salvo da morte a que tinham 

sido condenadas todas as crianças de origem hebreia do 

sexo masculino pelo faraó, que tinha medo do cresci-

mento desse povo intruso no Egito. Moisés ficou em uma 

cesta e foi encontrado pela filha do faraó.

Moisés foi escolhido para libertar o povo e caminhar 

com ele pelo deserto. Após várias negativas do faraó e 

das pragas que acometem o seu povo, o faraó deixa o 

povo ir. Depois se arrepende, mas o povo já estava diante 

do mar Vermelho. Moisés consegue cruzar o mar Ver-

melho e conduzir o povo de Deus. Recebe as Tábuas da 

Lei, adverte o povo da idolatria e caminha incansável 
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até a Terra Prometida. Moisés morre antes de entrar na 

nova terra. O escolhido para continuar sua missão foi 

Josué.

O texto do Evangelho de São João fala ainda da luz que 

veio ao mundo para iluminar.

E aqui vai a nossa reflexão, queridos irmãos.

O tema da luz está presente em toda a palavra de Deus. 

A criação do mundo e do homem é uma vitória da luz sobre 

as trevas. São Paulo revela que o cristão é Filho da Luz.

E o que significa ser Filho da Luz?

O sentido de trevas ou escuridão é dado àquilo que 

não se vê ou àquilo que não se pode ver porque envergo-

nha. A violência, a corrupção, a mentira, o pecado nos 

remetem para as trevas. Um marido que espanca sua 

mulher ou que trai sua relação esconde a ação vergo-

nhosa. O pai que mente para o filho ou o filho que mente 

para o pai não quer ser descoberto. O falso médico, o 

advogado mentiroso, o político desonesto, o motorista 

embriagado, todos de alguma maneira vivem na escuri-

dão. A luz revela. Se há alguma sujeira na casa e as luzes 

estão apagadas, as pessoas não conseguem perceber a 

ausência do cuidado, da limpeza. Quando a luz se acende, 

o que era sujo começa a incomodar.

Cristo é o Filho da Luz. E os cristãos são convidados a 

ser os novos cristos. Portanto, todos nós somos chamados 

a ser Filhos da Luz.
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Quem vive no escuro tem medo da luz. Quem passa 

alguns dias dentro de um quarto escuro com as janelas 

fechadas, quando entra a primeira fresta de luz, tem a 

sensação de cegueira de tanto que a luz incomoda. É pre-

ciso se acostumar com a luz para que os olhos enxerguem, 

de fato, a paisagem que antes estava escondida.

A escuridão nos remete aos erros. Não os erros que 

cometemos. Errar faz parte. A escuridão faz parte dos 

erros em cuja permanência insistimos. Há tantos erros 

que são facilmente percebidos, mas a nossa teimosia e 

comodismo nos impedem a busca de uma nova vida. E 

incorremos nos mesmos erros. Evidentemente, há doen-

ças que maculam uma vida. Sei o quanto irmãos nossos, 

doentes do alcoolismo, tentam se livrar e não conseguem. 

Não julguemos. Há muitos que acusam esses irmãos de 

vadios, irresponsáveis, fracos. O alcoolismo é uma doença. 

O usuário das drogas ilícitas também vive um inferno. O 

inferno do vício, o inferno da escravidão. Por isso prevenir 

é tão importante. Quando o problema surge, é preciso 

paciência, perseverança e muito amor. Não se retira um 

filho das drogas com espancamentos nem com expulsões. 

Quando o vício já faz parte da vida de um jovem, é preciso 

mais cuidado ainda, mais amor ainda para que uma nova 

vida possa surgir. Uma vida iluminada.

A luz é a novidade. A paisagem só pode ser contem-

plada verdadeiramente sob a luz. Sem sujeiras.
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Gosto daquela história das duas famílias que moravam 

uma em frente à outra. Todos os dias, o marido de uma 

das casas, ao voltar do trabalho, encontrava a esposa repa-

rando nas roupas sujas penduradas na área da casa vizi-

nha. Ficava indignada. Não entendia por que não as lavava 

adequadamente primeiro, para só depois colocá -las no 

varal. E dizia isso com impaciência e com a certeza de que 

a vizinha era descuidada e suja. Depois de algum tempo, 

cansado das reclamações da mulher, o marido deu uma 

sugestão simples e óbvia. Disse a ela que limpasse o vidro 

da janela da sala deles, que estava imundo, e, então, veria 

que não eram as roupas da vizinha que estavam sujas.

História simples com um ensinamento de grande sig-

nificado. O descuido com a limpeza não era da vizinha. É 

fácil jogar a culpa no outro. O problema é sempre do outro. 

Ser Filho da Luz é iluminar a vida para que os meus pro-

blemas sejam resolvidos. Para isso é preciso assumir que 

eles existem. Na história, a mulher não imaginava que era 

a sua vidraça que estava suja. Essa é uma questão impor-

tante. A dificuldade em ver o meu problema faz com que 

eu não consiga solucioná -lo. O primeiro passo para levan-

tar é ter a percepção da queda.

Jesus veio ao mundo, veio para os seus e os seus não 

O reconheceram. Faltou luz. Ágape é luz. É luz que dis-

sipa as trevas, que dissipa a escuridão. É luz que ilumina 

e aquece.
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Senhor,

Eu quero ser Filho da Luz.

Eu quero levar ao mundo a Tua luz.

Senhor,

Eu sei que muitas vezes eu vivi na escuridão.

O pecado foi me consumindo e eu me acostumei com as 

trevas.

Eu fui infiel.

Eu abandonei o amor em busca de prazeres que não me 

trouxeram a felicidade.

Eu errei, Senhor.

Mas hoje estou aqui Te pedindo perdão.

Hoje estou aqui abrindo as janelas e recebendo a Tua luz.

Que a Tua luz me invada, me retire o medo de viver e me 

faça um anunciador.

Eu quero anunciar o Teu amor, mesmo que seja no deserto.

É essa a minha missão e é por isso que estou aqui nesta 

oração.

Faz de mim o que quiseres.

Eu Te amo, Senhor.

Sou Teu Filho.

Sou Filho da Luz!

Amém.
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