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Acabamos de passar pelas 
festividades do Natal, que já no 
primeiro domingo do Advento 
a Igreja nos convidava a uma 
doce espera e, ao “celebrar 
cada ano a liturgia do Advento, 
a Igreja atualiza esta espera do 
Messias, comungando com a 
longa preparação da primeira 
vinda do Salvador” (CIC-
524). Convidava-nos então, 
a vivenciarmos uma sublime 
e imensa alegria reservada 
a todos os homens de boa 
vontade. Chegaria o tempo 
do nascimento do Senhor. E 
assim passamos pelo Natal 
neste nosso tempo, vividos 
neste tempo histórico e nutrindo 
em nossos corações a certeza 
de que Ele deveria nascer 
novamente, mas agora um 
nascer diferente. Um nascer 
que pudesse abrir para todos, 
um tempo novo, a partir de um 

Um novo Tempo  
oU  

Um Tempo novo?
doce tempo de espera. Por 
outro lado, a cidade, a seu 
modo, se preparou e encheu 
de luzes as ruas, e praças. 
As árvores ganharam adornos 
luminosos. O comércio, na 
sua criatividade, se enfeitou 
com adereços e outros com 
arabescos de efeitos visuais. 
As pessoas, num movimento 
sinuoso de ir e vir constante 
buscou preencher seu tempo 
com as coisas que lhes eram 
oferecidas. Presentes foram 
trocados. Abraços e sorrisos 
se fizeram presenciar mais 
fortemente. Assim se criava 
toda uma atmosfera diferente e 
até nos deixamos se  envolver 
por ela. Mas o tempo passou. As 
luzes foram apagadas. A praça 
voltou a ser como era antes. As 
ruas, nem tampouco as lojas, já 
não oferecem mais seu brilho 
como daquelas noites. Adornos 
e arabescos foram retirados. As 
pessoas parecem que já não 
caminham da mesma forma. 
Abraços foram recolhidos e 
sorrisos parecem já não mais 
presentes. Não se sente mais 
aquela correria notada nas 
noites que antecediam o Natal. 
Aquilo que era uma promessa 
de um novo tempo parece 
que aos poucos foi perdendo 
seu espaço.  Guardamos 
novamente nossos presépios 

e desmontamos as árvores 
de natal. Passado este novo 
tempo, guardadas suas razões, 
é possível supor que muitos 
talvez até pensassem, mas 
sem meditar profundamente 
na razão deste novo tempo. 
A correria em direção ao novo 
tempo às vezes nos tira a 
capacidade de meditar, de 
parar, de questionar até. Somos 
pessoas e nos deixamos 
facilmente ser seduzidos pelo 
brilho das luzes que não nos 
permitem enxergar além delas. 
Então, passada esta euforia, 
o que restou? Mas o que foi 
mesmo que celebrávamos 
dias atrás? Qual era mesma 
a razão? Foi um novo tempo? 
E aquela doce espera, onde 
estaria agora? Aqueles dias 
que antecederam o novo tempo 
deveriam ser na realidade, a 
espera de um tempo novo. 
Pois deveria nascer para nós o 
Salvador. Pois bem, o Salvador 
veio, passou pela cidade toda e 
visitou o coração de cada um, 
indistintamente. A ternura do Pai 
nos mostrou, na simplicidade 
daquela manjedoura que seu 
Amor é sempre incondicional. 
Que seu amor ultrapassa todo 
o tempo. Que seu Amor não 
depende das luzes das praças 
nem dos enfeites das ruas. 
Não depende de arabescos, de 

adornos, nem jamais de nenhum 
outro artifício. Estes todos 
são efêmeros. Estes passam. 
Pertencem à noção de tempo 
criado pelo próprio homem. O 
que celebramos de fato foi o 
nascimento de uma Pessoa. 
Foi a encarnação do Verbo de 
Deus. Foi o Emanuel, o Deus 
Conosco. A razão fundamentada 
na promessa do Pai, que agora, 
a partir deste tempo novo, quer 
caminhar conosco, todos os 
dias, quer brilhem as luzes 
das praças, das árvores, dos 
cantos, das ruas, ou não. O que 
Ele deseja é que antes de tudo, 
brilhe para Ele o nosso coração. 
Um tempo novo que mude o 
que precisa ser mudado. Que 
sare o que deve ser curado. 
Que perdoe o que precisa ser 

perdoado. Que coloque as 
coisas em seu devido lugar. 
Que aprendamos a valorizar 
aquilo que realmente vale a 
pena. Uma luz que brilha nas 
trevas. Só assim poderemos 
acalentar o tempo novo. Só 
assim aquela doce espera que 
acalentamos lá no início, terá 
seu verdadeiro sentido e sabor. 
Ai então será Natal de fato! 

A Ordenação Diaconal ao Ministério de Diácono 
Permanente ocorrerá dia 23 de Fevereiro, 18 
horas, na Catedral de Piracicaba, pela imposição 
das mãos de Dom Fernando Mason, Bispo 
Diocesano, dentro das comemorações dos 70 
anos da Diocese de Piracicaba. Santa Bárbara 
terá 6 candidatos sendo ordenados (Matriz 
Santa Bárbara; Paróquia São José; Paróquia 
Imaculada Conceição; Paróquia São Sebastião 
e Paróquia Santo Antônio). Os demais são da 
região de Capivari, Rio Claro e Piracicaba. Foram 
5 anos de formação na Escola Diaconal São 
Filipe em Piracicaba, com estudos de Teologia 
dentre outras disciplinas; Começando com 35 
candidatos, mas somente 26 puderam concluir o 
curso todo. Da nossa paróquia, nosso bom amigo 
Sílvio Plotegher autor da matéria acima será um 
dos diáconos. A todos fica os nossos parabéns...


