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Pelo parto dá-se à luz um filho: dom misterioso, primeiro passo de um processo iniciático. Pais
e família cumprem ritos de iniciação da criança na sociedade ao dar-lhe nome, registrá-la,
vaciná-la, preparar-lhe um berço e uma casa. Mas sua felicidade depende de outras iniciações:
no afeto dos irmãos, da família e em seu próprio ser. Como iniciar alguém em si mesmo?
Durante milênios as comunidades cristãs organizaram fórmulas e gestos capazes de conferir
ao recém-chegado uma poderosa experiência iniciática: o batismo, um banho de perfumada
regeneração. Ao trabalhar elementos cósmicos - terra, água, ar e fogo-, ele distribui
generosamente a força vital da Graça. Do sólido ao líquido, ao gasoso e ao energético: os
passos do rito transmitem energias mais e mais sutis.
Essa arca de tesouros infinitos naufraga na pressa dos celebrantes, na futilidade do evento
social e na simplificação castradora do rito. Como um velho molho de chaves, este livro abre
portas esquecidas do rito iniciático, descortina um universo de possibilidades ignoradas.
Leituras históricas, místicas, psicanalíticas e espirituais explicam cada etapa, sua origem e
finalidade. A arqueologia dos sinais, palavras e gestos traz à luz as relações terapêuticas e
sagradas de cada etapa do rito e do sacramento do batismo cristão. O poder transmutador da
água, do sopro e da luz aumentará a alegria de quem se preocupa com a inserção dos filhos na
vida através do "mais belo e mais magnífico dom de Deus".

As páginas desse livro transmitem, antes de tudo, uma sensação de beleza e alegria: levam a
entrar em comunhão viva e jubilosa com os elementos cósmicos que o Senhor do Universo
assumiu para sinais e instrumentos da gratuidade de seu Amor. Embora impregnadas de saber
místico, estas meditações ajudam a pisar firme na dura terra de nossas vidas, onde o Amor
semeia surpreendentes sementes divinas. Elas conduzem ao inesgotável tesouro da Graça e
convidam a tomar a pequena via da infância espiritual.
Este livro foi traduzido para o italiano e publicado na Itália pela Ancora Editrici.
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