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Símbolo, sinal, marca registrada única da nossa Igreja Católica Apostólica
Romana, a pia de água benta está em todos os portais da entrada do Templo.
Seja do lado direito ou do lado esquerdo, ou mesmo caminhando uns passos
adentro, aí está ela: a pia de água benta.

E por que está ali, logo na entrada do templo? Boa pergunta, que muitos
de nós não fazemos ou sequer paramos para re�etir, e que explicarei adiante.

O que existe ali é água abençoada, em rito litúrgico especial, celebrado no
Sábado de Aleluia, para ser utilizada nas cerimônias de Batismo, e em outras
oportunidades de relevância na Liturgia Católica.

A água Batismal é utilizada para o grande e primeiro sacramento da Igreja.
E em que consiste e para que serve esta água que é utilizada no sacramento do
Batismo? Ela serve para nos puri�car da herança pecaminosa de nossos primei-
ros pais: Adão e Eva.

A partir desta puri�cação nós fazemos um voto. Se adulto, pela nossa pró-
pria boca. Se criança, pela boca de nossos padrinhos.

E qual o teor desta declaração ou deste voto? Santo Agostinho diz que é
o maior de todos os votos. �Renunciar a Satanás, suas pompas e suas obras e
dar-se inteiramente a Jesus Cristo, Sabedoria Encarnada, para segui-lo, levando
a sua cruz em todos os dias de sua vida�. Eis ai o Batismo, caro leitor, se você
não sabia.

E a pia de água benta o que tem a ver com isso? No momento que você entra
na Igreja, umedece alguns de seus dedos com a água ali existente, e faz o sinal
da cruz ou o sinal de nossa fé, você está voluntária ou involuntariamente, reno-
vando as promessas do Batismo, ou seja, �Renunciando a Satanás, suas pompas
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e suas obras�, etc.

E agora caro leitor, por que Democratizar a Pia de Água Benta?

Pela simples e boa razão de que as pessoas têm DIREITO de saber o seu
signi�cado, o seu valor e para que serva. Democratizar a pia de água benta
é também levar aos outros irmãos, menos informados, o valor e a riqueza dos
demais sacramentos: Eucaristia, Reconciliação, Matrimônio, Crisma, etc. Infe-
lizmente, num pequeno artigo como este é difícil discorrer sobre cada um dos
Sacramentos, o que farei numa outra oportunidade.

Democratizar a pia de água benta é �nalmente exercer na plenitude a nossa
missão de batizados que é EVANGELIZAR. Falando sem ser inconveniente e
principalmente dando testemunho de vida no meio dos homens.

Aí é que suas atitudes converterão cento por um.
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