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Estamos entrando no inverno… o clima é frio, a noite chega mais cedo e se torna mais
longa , temos vontade de voltar logo para casa e ficar bem quentinhos. Tudo favorece ao
recolhimento, a interiorização, uma busca para dentro de nós mesmos.
A natureza também se recolhe e guarda suas forças no íntimo da terra para desabrochar
novamente na primavera. Todas as sementes no inverno esperam na terra a luz solar,
para brotarem com força depois do recolhimento. Assim, na época Romana a Terra
vivia um grande recolhimento, um momento de secura de vida a espera pela luz de
Cristo, que seria anunciada por São João. Pois a Terra naquela época vivia um grande
inverno.
Nesse ambiente introspectivo e com os corações aquecidos, começamos a nos envolver
com caráter espiritual da Época de São João.
João Batista nasceu no dia 24 de junho. Filho de Zacarias e Isabel, desde criança foi
preparado para a vida sacerdotal. Sua vida foi dedicada a oração e penitência e sua
missão foi anunciar a vinda de Cristo. João falava às pessoas da importância de se
prepararem para a chegada do filho de Deus.

Todos que buscavam o arrependimento e a conversão eram batizados nas águas do rio
Jordão por João Batista. A convicção de sua missão levava muitas pessoas a confundi-lo
com o próprio messias, mas ele, dizia imediatamente: “Eu não sou o Cristo, mas fui
enviado diante dele.” (Jo 3, 28) e “não sou digno de desatar a correia de suas sandálias.”
(Jo 1, 27)
Jesus também veio para ser batizado por João. “No momento em que Jesus saía da água,
João viu os céus abertos e descer o espírito em forma de pomba sobre ele;” (Mc 1, 10).
“E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és meu Filho amado; em ti ponho minha
afeição.” (Mc 1, 11)
João veio ao mundo para preparar o coração dos homens para o advento do Cristo. Ele
representava uma era que estava terminando, que não poderia mais existir a partir do
momento em que Jesus se tornou Cristo. Quando pregava o arrependimento, ele queria
mostrar que o ser humano precisava buscar uma nova consciência para poder viver uma
nova era – a possibilidade individual de cada ser humano encontrar conscientemente o
caminho da espiritualidade.
João sabia que sua missão, bem como a Era que representava, havia terminado quando
disse aos seus discípulos: “importa que ele cresça e eu diminua.” (Jo 3, 30)
Assim, na festa de São João a simbologia da fogueira, nos remete a lenha que se
consome, ou seja, que diminui para que as labaredas cresçam. Aproveitar para fortalecer
o fogo divino e transformador que temos dentro de nós deve ser então a verdadeira
motivação para a época de São João.

