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Pe. Jucimar Bitencourt 

Experimentar a misericórdia 
de Deus por nós. Aí está o 
fundamento do Sacramento 
da Reconciliação de um Deus 
que nos ama profundamente e 
por isso nos perdoa. O castigo 
não faz parte do vocabulário 
de Deus. Como Jesus disse 
a Zaqueu: “Hoje a Salvação 
entrou nesta casa...” (cf.

Sacramento da reconciliação
Lc 19,1-10) .  Nes ta  cena 
presenciamos a própria ação 
de Deus e o reconhecimento do 
pecado por parte de Zaqueu e por 
consequência o arrependimento. 
Quem de nós não se lembra da 
passagem bíblica sobre o filho 
pródigo no evangelho de Lucas 
em que o Pai inesperadamente 
acolhe e faz festa pelo filho que 

se afastou. Quando pecamos 
nos distanciamos da Aliança 
com Deus e porque somos 
batizados fazemos parte de 
uma comunidade de fé e 
quebramos a aliança também 
com a comunidade e por isso, 
o Sacramento da Reconciliação 
nos faz voltar à amizade e 
encurtar a distância de Deus e 
dos irmãos e irmãs. O sacerdote 
é aquele que representa a 
comunidade e através do seu 
ministério reintroduz através 
do perdão de Deus, as pessoas 
que quebraram a comunhão. 
Um dos pontos fortes para uma 
boa confissão será o nosso 
exame de consciência que 
nos trará o entendimento do 

que falar. Os mandamentos 
da Lei de Deus nos ajudam 
nesta tarefa e principalmente o 
resumo de toda a Lei prescrita 
pelo próprio Jesus: “Amar a 
Deus em primeiro lugar e o 
nosso próximo como a nós 
mesmos” (cf.Mt22,37-40). 
Outro ponto forte e necessário 
é o arrependimento, onde 
temos consciência de que 
prejudicamos a nós mesmos 
e os demais. Outro ponto 
ainda será o propósito que 
se constitui no esforço que 
faremos para permanecermos 
em comunhão e mudarmos de 
vida. É preciso que acreditemos 
confiantemente na misericórdia 
de Deus para conosco e se 

não fizermos isso, toda vez que 
buscarmos a confissão teremos 
a necessidade de falar outra 
vez o mesmo pecado porque 
pensamos que ainda não fomos 
perdoados. Uma vez confessado 
e arrependido participamos da 
nova vida oferecida por Deus. 
Vivamos esta alegria do perdão 
de Deus. 

O aniversariante do mês de 
Dezembro e o dono da festa 
é Jesus nascido em Belém, 
cidade do pão, ou seja, da 
partilha e da solidariedade. 
Nasce o Príncipe da Paz, o seu 
trono é fundado na justiça e no 
direito. O Menino que chega 
neste Natal e que precisa ser  
acolhido está presente em  
todas as nossas crianças. 
Quem acolher em meu nome 
uma destas crianças é a mim 
que estará acolhendo (Mt 18,5). 
A criança não é uma criança 
porque é nova, é criança para 
tornar-se adulta, ela é um 

“Um Menino nos foi dado” (Is 9,5)

ser em formação, uma ”argila 
moldável”. A infância é chave 
necessária para a compreensão 
dos períodos subsequentes, é 
o elemento de transição entre o 
passado e o futuro. Mas criança 
é, acima de tudo, uma pessoa 
que possui direitos os quais 
não tem capacidade de exigir 
por si. A própria Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, 
assinada em 10 de dezembro de 
1948, por aprovação unânime 
de 48 Estados, acrescenta, no 
seu preâmbulo, que a criança, 
por sua “falta de maturidade 
física e mental”, necessita de 

cu idados e proteção  
especiais, antes e depois do  
n a s c i m e n t o .  D e s t a 
m a n e i r a ,  e x i s t e m 
vários instrumentos de 
proteção para que essa 
“ a r g i l a  m o l d á v e l ”  e  
silenciosa tenha voz, para 
ter uma “forma” que lhe 
permita um desenvolvi-
mento satisfatório. Esta é 

uma época do ano 
que nos tornamos 
mais sensíveis às 
necessidades do 
nosso próximo. O 
clima de natal nos 
faz realizarmos 
inúmeras obras 
de car idade,  o 
que eu acredito 
ser muito válido, 
contudo acredito 
t a m b é m  q u e  
podemos ir além 
na nossa genero-
sidade. Que tal nos 

comprometermos em sermos 
um agente transformador na 
vida de nossas crianças?! 
Vamos doar a elas um pouco 
do nosso tempo, do nosso amor, 
da nossa proteção e muito do 
nosso carinho. Vamos juntos 
ensinar e aprender com elas, 
e com certeza viveremos em 
uma sociedade mais saudável. 

Há uma frase de um sábio 
matemático que gosto muito e 
por isso eu partilho com vocês 
aqui: “Educai as crianças e não 
será preciso punir os homens” 
(Pitágoras). Que o Menino 
de Belém, com Maria e José, 
abençoem e nos confirmem no 
verdadeiro espírito de Natal. 
Com hinos de glória a Deus nas 
alturas e com gestos de paz, 
nos tornaremos mais humanos, 
alegres, verdadeiros, sensíveis, 
solícitos e bons. Depois que 
Jesus veio não podemos viver 
num mundo sem Jesus e numa 
sociedade pós-humana. Vamos 
renascer neste Natal, recuperar 
o que foi perdido e reencan-
tar-nos. Feliz Natal a todos!!!

Patricia Borges


