
Nosso Sol que é Cristo 

Verão chegando ao fim! Estamos em uma época do ano que muitos de nós aproveitamos 

para passar um tempo maior com a família.  

Época de muito sol e calor! Os médicos nos alertam sobre o perigo de se expor aos raios solares 

sem proteção. No entanto, ultimamente, cada vez se fala mais em outro perigo a nossa saúde: a 

deficiência de Vitamina D. 

Estima-se que cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo têm baixos níveis de vitamina D no sangue.  

A principal fonte de produção da vitamina se dá por meio da exposição solar, pois os raios 

ultravioletas do tipo B (UVB) são capazes de ativar a síntese desta substância. O sol é o 

responsável por 80 a 90% da vitamina que o corpo recebe. Por isso, para evitar a carência 

da substância é importante tomar de 15 a 20 minutos de sol ao dia. Ao se expor ao sol 

para obter a vitamina é importante não passar o filtro solar. As janelas também atrapalham 

a absorção da vitamina D.  

Mas porque estamos falando de sol e vitamina D? Bom falamos de saúde física até agora, 

passamos a falar de nossa saúde espiritual. Se o sol é tão importante para nossa saúde, o 

que dizer de Cristo? 

O quanto não faria bem para nossa saúde espiritual se todos os dias nós pudéssemos nos 

expor a Cristo no tabernáculo por ao menos 15 minutos?  

O quanto de riqueza Ele não produziria me nós? Quais deficiências Ele não curaria?  

Visitar o Senhor no Sacrário: deixemos as proteções e as “janelas” de lado primeiro.  

Ele é Deus. Como o Pe. Kentenich diz: “Deus sabe tudo. Ele sabe dos meus pensamentos, 

dos meus sentimentos, das minhas aflições, das minhas dificuldades, dos meus cuidados 

pelo meu futuro. ”  

Não é preciso grandes preparações, grandes e elaboradas orações. Basta estar lá aos pés 

de Cristo como Maria, irmã de Marta, de Betânia. Citando novamente nosso Pai 

Fundador, Pe. Kentenich: “Devem silenciar, rezar, estar junto de Deus, deixar que Deus 

atue e oferecer-lhe o seu coração. ” 

Se expor ao Cristo como nos expomos ao Sol e assim deixar que Ele produza em nós fé, 

esperança, amor, deixar que Ele nos cure e acolha. Simplesmente estar junto Dele em 

silêncio para que nos ilumine e aqueça. Fica o convite: que possamos estar mais com o 

Senhor  no Sacrário e que sua Luz ilumine cada dia de nossas vidas .     
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