
 

 
 

DIMINUIR PARA CRESCER 

“É preciso que Ele cresça e que eu diminua.” (Jo 3, 30) 

S. João Batista e S. José 

Comemoramos João Batista no solstício de verão, quando os dias começam a diminuir, para de novo 

crescerem com Jesus. Até as leis da Criação concorrem para o cumprimento desta afirmação! A vida de João 

foi um diminuir constante, porque toda feita do anúncio de Alguém que viria depois. E precisamente porque 

“diminuiu”, João deu-se conta da honra que lhe cabia, como o Precursor. Imaginemos, por instantes, o seu 

espanto, o arrepio que lhe atravessou o corpo ao batizar Jesus, nas águas do Jordão…  

Também José diminuiu, para que Jesus crescesse, desde o primeiro instante. Os Evangelhos não guardam 

uma só fala sua, traduzindo a sua humildade nesta total ausência de palavras. Que outro homem convocado 

por Deus para a mais alta das missões guardaria um silêncio tão grande sobre si mesmo, sem se atribuir a 

honra de tal chamamento? Mas José, esquecido de si, maravilhava-se apenas diante da santidade de Maria e 

de Jesus, e este êxtase contínuo bastava-lhe para ser o mais feliz dos homens.  

Maravilhar-se 

Deixemo-nos, também nós, tomar por este espanto agradecido: a nossa casa é habitada por filhos de Deus, e 

nós somos chamados a amá-los, a recebê-los por esposos, a educá-los como filhos! Já nos demos conta do 

milagre? Somos tão privilegiados como João Batista e José. E por isso, somos, como eles, chamados a 

contemplar de joelhos o dom que nos foi dado, diminuindo para que a nossa família cresça.  

No matrimónio 

Quando nos casamos, escolhemos livremente diminuir, para que o amado cresça. Diminuímos, desde logo, 

na preocupação connosco mesmos, com os nossos interesses, com o nosso cansaço e as nossas frustrações, a 

fim de servir e honrar os sonhos do amado. A palavra que a Bíblia nos propõe, tanto nos Evangelhos, como 

nas Cartas, é a palavra “submissão”. “Submetei-vos uns aos outros”, pede S. Paulo (Ef 5, 21). Como nos 

sugerem os dias do ano entre junho e dezembro, esta submissão deve crescer dia a dia, ou antes, o nosso 

“eu” deve diminuir dia a dia, sem nunca dizer “já chega”. É preciso que pensar no outro, servir o outro, 

procurar os interesses do outro, se torne, para nós, numa segunda natureza, num hábito que, pouco a pouco, 

deixa de exigir que cerremos os dentes e mordamos a língua. Como todos os hábitos, só é realmente difícil 

no início, transformando-se, depois, no “jugo suave e carga leve” (Mt 11, 30) que Jesus nos promete.  

Treinemo-nos então a diminuir, para que o esposo ou esposa cresça, receba de nós a dignidade que lhe é 

devida: treinemo-nos a calar as murmurações; a evitar palavras assassinas como “nunca” ou “sempre”, 



 

 
 

quando comentamos o seu caráter. Reservemos o melhor do nosso tempo para o nosso cônjuge, em vez de 

lhe oferecer as sobras. Lembremo-nos dos detalhes, da palavra carinhosa, do “obrigado” ao fim do dia. 

Deixemo-lo ter razão, não façamos da nossa relação uma competição para ver quem argumenta melhor. 

Maria e José dão testemunho da indiscutível superioridade do silêncio de quem se submete por amor.  

Com os filhos  

Diante de um recém-nascido, não temos alternativa senão submetermo-nos naturalmente às suas doces 

exigências. E fazemo-lo com amor, conscientes de que aquele filho nos é infinitamente superior, como José 

em relação a Jesus. Mas à medida que as crianças crescem, corremos o risco de perder de vista esta honra 

que nos foi concedida de educar os filhos de Deus, e passamos a acreditar que os filhos são apenas nossos, 

para serem educados segundo as nossas expetativas e os nossos medos. Assoberbados de tarefas, somos uma 

perfeita empresa de eventos, organizando tudo o que diz respeito à sua saúde, escolaridade, sucesso e todo o 

tipo de talentos, mas esquecemo-nos de os conduzir à Casa do Pai e de lhes permitir que por lá se percam.  

Diz o Papa: “O que interessa acima de tudo é gerar no filho, com muito amor, processos de 

amadurecimento da sua liberdade, de crescimento integral. Só assim este filho terá em si mesmo os 

elementos de que precisa para se saber defender e agir com inteligência e cautela em circunstâncias 

difíceis. Assim, a grande questão não é onde está fisicamente o filho, com quem está neste momento, mas 

onde se encontra em sentido existencial, onde está posicionado do ponto de vista das suas convicções, dos 

seus objetivos, dos seus desejos, do seu projeto de vida.” (AL nº 261)  

Diminuir, para que os filhos cresçam, significa então educá-los na escuta, não da nossa palavra, mas da do 

seu Pai, para que seja Ele, e não nós, a informar as suas ações. Uma criança que cresce alicerçada na Palavra 

vai saber que copiar nos testes é errado, quer o professor veja, quer não; e que não se pode deixar ninguém 

fora de um jogo no recreio, ainda que os amigos nos voltem as costas. Mais tarde, vai rejeitar as tentações da 

adolescência com a segurança de qualquer herói bíblico. E chegará o dia em que o filho nos encherá de sadio 

orgulho: sozinho, foi capaz de escolher o bem em vez do mal. Cresceu. Podemos “diminuir” em paz.  

Compromisso 

A cada dia que passa, somos desafiados a “diminuir alguns minutos” de cada vez: uma palavra hoje, um 

gesto amanhã… Diminuir, sobretudo, ajoelhando-nos diante da graça totalmente imerecida que recebemos, 

ao tornarmo-nos esposos e pais dos filhos de Deus. Nada nos ajuda tanto a diminuir como a capacidade de 

nos maravilharmos diante do dom. S. João Batista e S. José, rogai por nós! Ámen.  
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