
REFLEXÃO   BÍBLICA       -      2º.   DOMINGO   do   ADVENTO        -      Ano  C    -    09.12.2018 
                                   Esta  é  a  voz  de  quem  grita  no  deserto:  preparai  o  caminho  do  Senhor ! 

 
Evangelho:       Lc   3,  1 - 6 

 
1.   A   pessoa   de   Jesus   e   sua   missão .          Os   versículos   de   hoje   pertencem   a   uma        
      unidade    maior    dentro    do    evangelho   de    Lucas,    cujo    tema    é    a    pessoa    de    

      Jesus     e     sua     missão   (- 1,1-4,14 :  evangelho   da   infância -).            Para   falar   da   missão   de    
     Jesus,    o   evangelista   começa   falando    da    missão   de    João   Batista,   o   precursor .        
     Ele  é  como  "uma   ponte"   entre   o   Antigo   e   o   Novo  Testamento. 
 
2.   Veremos :     a.  a   história   da   salvação   não   passa   pela  "história   oficial"   -   vv. 1-2 
                          b.   o   caminho   de   Jesus   -   vv. 3-4 
                          c.   "preparem   o   caminho   do   Senhor"   -   v. 5 
                          d.   a   salvação   é   oferta   gratuita   para   todos   -   v. 6 
 
               a.   a   história   da   salvação   não   passa   pela  "história   oficial"   -  vv. 1-2 
 
3.   A   nova   história   que   nasce   com   Jesus   e   seus   discípulos  .    Lucas   quer   mostrar   a    

      nova    história    que    nasce    com    Jesus    e    seus    discípulos.      Por   isso   elabora   sua    
      obra    em    duas    partes :    o   evangelho    e    os   Atos.   
       3.1.   No   evangelho,   o   caminho   de   Jesus    e   nos   Atos   o   caminho   da    comuni- 
                      dade   cristã    impulsionada   pelo   Espírito   de   Jesus. 
       3.2.   O   caminho   de   Jesus   termina   em   Jerusalém,   onde    ele    dá    o   testemunho   
                     definitivo,     entregando    sua    vida.               O    caminho     da     comunidade    
                     começa    a   partir   de   Jerusalém :   a   comunidade   percorrerá   todos   os   lu-         
                     gares,   levando   até   os   confins   do   mundo    a   mensagem   de   salvação. 
 
4.   A   nova   história   da   humanidade .         As    duas    obras    formam     a   nova   história   da    

      humanidade,    uma    história    de    liberdade    e    vida .             O   texto   de   hoje   mostra    
      como   inicia   o   caminho   de   Jesus   e   como   inicia   a   nova   história   por   ele   tra- 
      zida.           Lucas   apresenta    a    atividade   libertadora   de   Jesus      enquanto     caminho     

       alternativo     que   não   passa    pela    "história   oficial",      pois    esta    é    marcada   pela  
      ambição    e    exploração    que   geram   a   morte.  
      O    CAMINHO    DE    JESUS    É    DIFERENTE :   em    vez    de    TIRAR    a    vida    das    pessoas,     
      entrega   a   própria   vida,   a   fim   de   que   todos   possam   viver. 
 
5.   Eis   a   "história   oficial"    daquele    tempo,      feita    de    opressões,    abuso    de    poder                                  
      e   morte.     Lucas   a   apresenta.   
      -   Há   um   imperador   -  Tibério -   que   domina   o   mundo   inteiro  (14-37 d.C.). 
      -   Há   um   procurador  -  Pôncio  Pilatos  -   que   governa   a   Judeia  (25-35 d.C.).     Pila- 
                          tos   é   romano   e   está   a   serviço   do   poder   central. 
      Administradores :    
       -  Herodes   Antipas   -  administra   a   Galileia (4 a.C. – 39 d.C.),    lugar   da   pregação   de    
           Jesus.    É   filho  de  Herodes,  o  Grande,  (que   sentindo-se   ameaçado   de   perder   o  poder),   

              mandou    matar   as   crianças   de   Belém  (cf. Mt 2,13-18).     
        -  Filipe,   irmão   de   Herodes   Antipas,    administra   a   Itureia   e   a   Traconítide.   
        -  Lisânias   administra   a   Abilene. 
 
6.   Lideranças   religiosas   judaicas : 
      -  Anás   e   Caifás   eram   sumos   sacerdotes.    
         Anás    foi    sumo   sacerdote    de   6  a  15     e    Caifás    de  17  a  37   da   nossa   era. 
         Segundo    Flávio   Josefo,   -  historiador,  -    depois    de   perder    o    sumo   sacerdócio,    Anás   



          continuou  a  ser,    por muitos  anos,    o  homem  forte  da  aristocracia  sacerdotal   e  do 
Sinédrio. 

 
 
 
7.   Direta   ou   indiretamente,   Jesus   irá   se   confrontar   com    esses    personagens    nos   dias    

       da   paixão.        
      Ele   se   defronta :    - com  o  sumo  sacerdote  (22,54),             -  com  o  Sinédrio  (22,66ss),   
                                         - com  Pilatos  (23,2ss.13ss)                          -  e  com   Herodes  (23, 8ss). 
 
      Daí   tiramos   a   seguinte   conclusão :         O    CAMINHO    DE     JESUS     NÃO     PASSA    pela    
                                    "história   oficial",     pois    esta    é    marcada     pela    ambição,      jogo   de       

                                      poderes    e    interesses   e   morte.            O   caminho   de   Jesus    não   é     
                                  como    o   caminho   dos   grandes.     Sua    missão   também   não. 
 
 
               b.   o   caminho   de   Jesus     -   vv. 3-4 
 
8.   DIFERENTE    é    o    caminho    de    Jesus .          Inicia   com   João,   filho   de   Zacarias,   no   
      deserto.     A   menção   do   deserto   é   importante   para   entendermos   o   caminho   
de    
      Jesus.        DESERTO     EVOCA     ÊXODO,    a   saída   do   Egito    rumo   à   nova   terra,   a   uma 
      forma   diferente   de   viver.             A   "história   oficial"   repete   a   opressão   do   Faraó .              
      E   Jesus   é   o   novo   e   definitivo   líder   que   conduz   -  por   caminho   diferente,  -    à   posse    
      da   vida. 
 
9.   JOÃO    prega    um    batismo    de    conversão    para    o    perdão    dos    pecados.        Convida     

      a   iniciar   nova   história.        O   batismo   era   o   sinal   que   marcava   o   novo   início.       
     Faz-se   necessário   voltar   atrás,   aceitar   a   novidade   que   está   para   chegar,   a   fim    
     de   ter   vida   e   liberdade. 
 
 
                c.    "preparem   o   caminho   do   Senhor"     -   v. 5 
 
10.   JOÃO    BATISTA,     O    PROFETA .      Lucas   quer   apresentar   João   Batista   na   qualidade   de     
                                                               profeta   que   prepara   o   caminho   de   Jesus .    

       Isso   se   torna   claro   se   levarmos   em   conta   o   modo   como    eram    
apresentados       
       os   profetas   do   Antigo   Testamento   ( cf. Jr, 1,1ss;   Os 1,1;   Jl 1,1 ) :   situados    no    tempo,       
       mostrando   quem   governava   o   país   quando   eram   chamados   por   Deus. 
 
11.   A   missão   de   João    é    situada     no    tempo    e    no    espaço,     e    sua    pregação    se   
        assenta   sobre   a   do   Segundo   Isaías  ( Is 40-55 ),    do    qual    ele    cita   as   palavras :  
                             "Preparem   o   caminho   do   Senhor,    endireitem    as    estradas.      Todo    vale       
                             será   aterrado,   toda   montanha    e   colina    serão    aplainadas ;   as   passagens   
                             tortuosas   ficarão   retas   e   os   caminhos   esburacados   serão  nivelados"(vv.4b-5).     
 
12.   Esse    trecho,     (-  SÍNTESE    DA    PREGAÇÃO    DO    PRECURSOR   -) ,    retoma    a    pregação    do    
        Segundo   Isaías  ( Is 40, 3-5 ),    profeta   que   anunciava   o   fim   do   exílio   e   o   início   de   

         vida   nova   para   o   povo   sofrido .          Assim   entendemos   melhor   a   finalidade   da    
        missão   de   João :   proclamar   o   fim   da   "história   oficial"    e    o   início   da   história     

         que   Jesus   irá   construir   com   os   pobres   e   a   partir   deles .            
 
               d.   a   salvação   é   oferta   gratuita   para   todos   -   v. 6 



 
13.   "E    TODO    HOMEM    VERÁ    A    SALVAÇÃO    DE    DEUS" .      Diferentemente   dos   demais   evan-     
          gelistas,    Lucas    prolonga    a   citação   de   Isaías,    acrescentando,   -  como   parte   da    

            pregação   de   João,  -    esta   frase :   "E    TODO    HOMEM    VERÁ    A    SALVAÇÃO    DE    DEUS"  (v. 6;   

            cf.  Is  40,5).           Com   isso   quis   mostrar   que    o    caminho    de    Jesus    é    proposta    

           aberta   a   todos ,    inclusive   aos   que   pertencem   à   "história   oficial",    desde   que    
          se   convertam   e   endireitem   o   próprio   caminho   para   serem   salvos. 
 
 
 
1ª.  Leitura:     Br   5,  1 - 9 

 
14.   Deus    é    fiel .    Por   isso    vai    salvar    os    que    sofrem .        Os   versículos  de   hoje,  
        (atribuídos  a  Baruc)     são    uma    mensagem    de    esperança     endereçada    a    Jerusalém   
        despojada   de   seus   filhos.             O   texto   recorda   uma   fase   trágica   da   história    
        do   povo   de   Deus :   o   tempo   em   que   foram   levados    ao   cativeiro   da   Babilônia .         
        Diante    da    maior   catástrofe    nacional,    perguntava-se :     teria    Deus    abandonado    
         definitivamente    seu    povo ? 
        Teria   repudiado   sua   esposa,   Jerusalém,   e   seus   filhos ?          Será   que   Javé,    o   
         Deus   libertador ,    deixaria   seu   povo   para   sempre   nas   mãos   dos   opressores ? 

 
15.   O   oráculo   de   salvação   e   consolo    ( -  que   lemos   na   liturgia   de   hoje  -)   procura    res- 
        ponder   a   essas   inquietações.           O   autor    personifica    Jerusalém :   ela   é   uma   
        esposa   abandonada   por  Javé,   seu  marido,   que  deportou   para   longe   seus  
filhos. 
        Agora ,   porém ,   é    convidada    a   trocar   as   roupas   de   luto    e    revestir-se   para 
        sempre   com   a   glória   esplendorosa   que   vem   de   Deus  (5,1). 
        
         15.1.   Mudar    de   roupa    é    o    início   de    libertação .        A    cidade     é     chamada     a   

                   vestir   o   manto   da   justiça   que   Deus   lhe   oferece  (v.2a).   
      
        15.2.   JUSTIÇA ,   aqui,    é    a   reabilitação   do   povo   exilado,   convocado   a   viver    a   
                  nova   justiça :    não   a   que   vem   do   poder   das   armas,     mas     da    misericór-     
                   dia    do    Deus    que    se    põe    ao    lado    dos    oprimidos. 
                      É    A    TÍPICA    JUSTIÇA    BÍBLICA  :      A     QUE     RESTABELECE     O     EQUILÍBRIO     DESFEITO     PELA    

                           INJUSTIÇA.         É   reabilitando-os    e    ensinando-os   a   praticar   a   justiça    que     
                  ele   "há   de   mostrar   o   teu   esplendor   a   toda   criatura   debaixo   do   céu"  (v.3). 
 
16.   Um    nome    novo .         Deus    dá    ao    povo     e    à    cidade     um    nome    novo,     uma     
         nova    identidade :   "PAZ - DA - JUSTIÇA    e    GLÓRIA - DA - RELIGIÃO"  (v.4).          
        QUAL    É    O    ALCANCE    DESSE    NOME ? 
        Ele   revela   que    na   nova    comunidade   as   relações   humanas   serão   fundadas   na   jus-     
         tiça   e   voltadas   para   a   paz .        Dessa   forma   as   pessoas   poderão   se   relacionar   de    
         modo   perfeito   com   Deus  (religião)   e   o   próprio   Deus   habitará   no   meio   deles (glória). 

 
17.   O   retorno   dos   filhos .      A  seguir,   Jerusalém   recebe   a   ordem   de   se   levantar   do 
        pó   onde   está   sentada,    cheia   de   dor,    e    subir   a   um   lugar   elevado    e    con-  
        templar   o   alegre   retorno   de   seus   filhos,    pois   Deus   se   lembrou   deles  (v.5).  

 

        17.1.  O   contraste    entre    a    partida    e    o    retorno    é    evidente :    
                   -  saíram   de   Jerusalém   a   pé,    como    escravos ;    
                   -  agora   retornam,   conduzidos   por   Deus,   transportados   em   tronos (v.6). 

 
        17.2.   O   cortejo    é    magnífico     e    supera    de   modo   extraordinário    a    saída    dos     
                  hebreus    da    escravidão    egípcia :   



 
                  -   lá   tiveram   de   enfrentar   o   deserto   sem   estradas   e   o   calor ;   
                  -   agora   o   próprio   Deus   manda    rebaixar   as   altas   montanhas  e  as   colinas   
                      que   se   perdem   de   vista ;    manda   encher   os   buracos,   a  fim  de  que   o    
                      caminho   seja   plano  (v.7) .         Por   ordem   divina,   as   florestas   e   árvores    
                      perfumosas   vão   oferecer   abrigo   ao   povo   que   retorna  (v.8) ;   pois   QUEM    
                        o   reconduz   é   o   próprio   Deus  (v.9) . 
 
18.   Em   tempos   de   crise .        Esse   texto   serviu   para   animar   o   povo   de   Deus    em    
         tempos   de   crise .  
       A   lição    que    aprendemos    é    esta :      
          a    MISERICÓRDIA     DE    DEUS    é    MAIOR     que    TODAS    AS    CRISES     e    TRAGÉDIAS     HUMANAS .   
   
 
 

                       -   Por   ser    Pai    e    esposo,    ele    não    abandona    seus    filhos ,   
                            mas    os    reconduz    para    as    fontes    da    vida ,      
                            a   fim   de   que    saibam    viver    a    justiça    e    a    paz ,   
                            criando    assim    uma    sociedade   em   que   não   se   repitam   mais   
                               os   erros   que   levaram   o   povo   de   Deus   à   quase   ruína   total . 
 
 

2ª.  Leitura:      Fl   1,  4-6 . 8-11 

 
19.   A   fundação   da   comunidade   de   Filipos .             Os    Atos   dos   Apóstolos  (16, 11 - 40)      
        mostram    como   foi    a    fundação    da    comunidade    de   Filipos.        Ela   nasceu   na    
        casa   de   uma   senhora   de   nome   Lídia    e   em   torno   da   família   do   carcereiro,    
        do   qual  Paulo   salvou   a   vida .        Filipos   era   a   primeira   cidade   da   Europa   a    
        receber   o   anúncio   do   evangelho. 
 
20.   Interação    com    a     missão    de    Paulo .        A    comunidade    cristã    nascida    nessa    
        cidade    se    caracterizou    por   relacionamento    estreito    e    solidário    com     a    missão     

         de    Paulo,    que    tinha    como   norma   não   receber   bens   em   troca   da   pregação.        
        Mas   com   os   filipenses   foi  diferente. 
 
         A   comunidade    ficou   sabendo   da   prisão   de   Paulo   (provavelmente   em   Éfeso,   entre     

           os  anos  56  e 57),   e   lhe   mandou   uma  ajuda,   manifestando   assim   a   solidariedade 
         para   com   o   apóstolo   e,   sobretudo,   com   a   causa   do   evangelho. 
 
21.   Três   bilhetes .       A   Carta    aos   Filipenses    é    uma    coleção    de    três    bilhetes    que      
        Paulo   escreveu   a   essa   comunidade,     em   breve   espaço   de   tempo.     Cada    um    
        desses    bilhetes    tem    preocupação    própria.         O   texto    de    hoje    pertence    à    
        segunda   comunicação   escrita   entre   Paulo   e   a   comunidade.      Nele,    o    Apóstolo     
         reza    e    faz    um   pedido. 
 
22.   ORAÇÃO .       A    oração    de    Paulo    é    marcada    pela    alegria     proveniente   da   par-    

         ticipação   da   comunidade    na   difusão   do   evangelho    desde   o   primeiro   dia   até   o    
        presente   momento,   quando   ele   está   na   cadeia   (vv.4-5).    
 
        22.1.  O   Apóstolo    não   reza   por   si,    nem   põe   suas   preocupações   em   primeiro   
                 lugar.      Sua   oração   é   ação   de   graças   a   Deus    pela   perseverança   da   co-    
                 munidade   e   pela   solidariedade   que   a   caracteriza.    
         22.2.   Ele   tem   uma   convicção :    quem    está    agindo    nas    pessoas    é    o    próprio   
                 Deus,   capaz   de   levar   sua   obra   à   perfeição   até   o   Dia   de   Cristo   Jesus  (v. 6). 

 



23.   A    força    do    Evangelho .       Paulo   crê   que    o    evangelho    é    uma    força    extraor- 

         dinária    capaz    de    criar    o    Mundo    Novo,     levando   a   comunidade    a   se   com- 
        prometer   em   profundidade   com   o   projeto   de   Deus.        Sua   oração   é   movida    
        pelo   amor   que   sente   pela  comunidade   como   um   todo :      amor    que    traduz    a    
         ternura    do    próprio    Cristo  (v.8). 
 
24.   PEDIDO.       A   seguir,   vem   o   pedido :   "o   que   eu   peço   a   Deus   é   isto :    que    

         o   amor    de    vocês    cresça    sempre    mais    em    todo    conhecimento    e    clareza"  (v.9).             
        Para    crescer    o    amor    requer    discernimento.      
        O   caminho   da   comunidade   de   Filipos   já   está  em   sintonia   com   o   evangelho     
        (- note-se   que   Paulo   não   possui    um    evangelho   escrito    para    mostrá-lo   à   comunidade ;      ele    
           se   manifesta    numa   vivência   concreta,    traduzida   no   amor   e   na   solidariedade    dentro   e   fora    

           da  comunidade) ;   contudo,   o   projeto  de   Deus   é   algo   que   está   à   frente,   como   ideal     

          e   desafio.         Como,   pois,   atingir   esse   ideal ?    Mediante   o   discernimento   que     
          leva   a   escolher,   -  NO   AMOR  -,     o   que   é   melhor   para   todos   (v.10). 
 
 
25.   O   amor   gera   a   santidade .            Esta,   por   sua   vez,    se   traduz    na    prática    daquela   

         justiça     que     caracterizou     a     vida     de    Cristo.             Assim    Deus    habitará    na   
        comunidade :   "assim   vocês   estarão   cheios   da   justiça    que   nos   vem   de   Jesus   
        Cristo,   para   glória   e   louvor   de   Deus"  (v.11). 
 
R e f l e t i n d o   .  .  .           

 
1.   Somos    chamados    a    crescer    ...     mas    estamos   prontos   para   receber   Deus ?    
      Nesse   chamado   de   crescimento,    a   força   que    nos    anima    é   o   próprio   fato   
      de   Deus   se   voltar   para   nós.           O   que   faz   um   aluno   crescer   é   a   atenção    
      que   o   professor   lhe   dedica.      O   que   faz   uma   criança   andar   é   a   mão   es-     
      tendida   da   mãe.      Por   isso,   nosso   crescimento   para   a   perfeição  ( para   o  divino,    

       para   o  eterno )   se   alimenta   na   contemplação   do   Deus   que   vem   até   nós . 
 
2.   O    despontar    do    Reino    de    Deus .     Na   liturgia   de   hoje,    esta   perspectiva   é    
      considerada   a   médio   prazo  ( no  próximo   domingo   será   a   curto   prazo ).       Lucas   situa    
      no   decurso   da   história   humana    o   despontar   do   Reino   de   Deus,   na   atividade 

      do   Precursor,   João  Batista.       
              AINDA   não   se   enxerga   o  "Sol   da  Justiça",   mas   seus   raios   já   abrasam   o       
      horizonte .       A  perspectiva   é   ainda   distante,   mas    segura :  "toda   a   humanidade 
      enxergará   a   salvação   que   vem   de   Deus"  (Lc 3,6).           Para   isso,   João   Batista 

      prega    um    batismo    que    significa    CONVERSÃO ,    lembrando    a    renovação    pelas 
      águas   do   dilúvio,   do   mar   Vermelho,   do  Jordão,   atravessado  por  Josué.  
 
3.   "Aplanar"    radicalmente    o   caminho ...      João   Batista   usa   a   imagem   do   aplanar    

      o   terreno,    abrir    uma    estrada    para   que    o    Reino    de    Deus    possa    chegar    
      sem   obstáculos.            É   a   imagem   com   a   qual    o   Segundo   Isaías   anunciou    
      a   volta   dos   exilados,    liderados   por   Deus   mesmo    e    que,   mais   tarde,    o   li- 

      vro   de   Baruc    utilizou    para    incentivar    a    "conversão    permanente"   do    povo    à    

      confiança   em   Deus  (Br 5,7).                 Deus   realiza   sua   obra,     convoca   seus   filhos    
      de   todos   os   lados  (Br 3,4),     deixa   sua   luz   brilhar   sobre   o   mundo   inteiro (3,3).          
      A   volta   do   exílio   foi   prova   disso.      MAS   AGORA,   anuncia   o   Batista,   VEM  A   PLENI-  

        TUDE .    Agora   é   preciso  "aplanar"  radicalmente   o   caminho   no   coração  da   gente. 
 
4.   Tirar    os    obstáculos .      A   ORAÇÃO    DO    DIA    fala    no    mesmo    sentido :   tirar   de    

       nosso  coração   todas   as   preocupações   que   possam   impedir   Deus   de  chegar  até        

       nós.     Alguém   pode   entender   isso   num   sentido   individual.   Mas   não   só   isso. 
      Vale   também   para   a   sociedade .      Devemos   tirar   os   obstáculos   do   homem   e 

       das   estruturas   que   o   condicionam.       RENOVAÇÃO    INTERIOR   DE   CADA   UM    e    RENOVA- 

        ÇÃO   DE   NOSSA   SOCIEDADE    são   as   condições    que   a   chegada   do   Reino,    a   me- 



      dio   prazo,   nos   impõe .  
 
5.   Portanto,    o    Reino    não    age    sem    nós.             Não   somos   nós   que   o   fazemos,   

       mas    oferecemos-lhe   condições    de    se    implantar,    como    uma    cidade    oferece    
      condições    para    uma    empresa    se    estabelecer.             Só    que,   -  no   caso   do    

       Reino,  -   podemos   contar   com   os   lucros   do   investimento  ...            Estes   lucros    
      são   "o   fruto   da   justiça"    de   que   fala   Paulo  (Fl 1,11).       O   Reino   de   Deus   não       
      vem   somente   pedir   contas   de   nós ;     leva-nos   a   produzir,    para   nosso   bem,    o    
      que   Deus   ama  (- pois   ele   sempre   nos   ama! -) . 
 
6.   O   Reino   já   começou    a   produzir    frutos    entre    nós ,   desde   a   primeira   vinda   de          

       Jesus.        Porém,    fica    ainda    para    se    completar.         O   que   João   pregou   na- 
      quela   oportunidade    continua    válido   (- ainda   hoje -)     enquanto    a    obra    não   for   
      completada.          Somente   estamos   numa   situação   melhor   do   que   os   ouvintes    
      de  João.    Nós   já   podemos   contemplar   os   frutos   da   justiça    brotados   de   um  
      verdadeiro   cristianismo.       Seja   isso   mais   uma   razão   para   dar   ouvido   à   sua   
      mensagem.      Na   medida   em   que    transformamos   nossa   existência   histórica    em   

       fruto    do   Reino,     entenderemos    melhor      a    perspectiva    que    transcende    nossa   

       história,   a   plenitude   cuja   esperança   celebramos   em   cada   Advento  (oração final). 
 
 
 
7.   Preparar    a    chegada .        Ainda   três   domingos   nos   separam   do   Natal.      Logo    

                                                         mais    estaremos   celebrando   Deus   chegar   até   nós .                  
                                                         MAS   SERÁ   QUE   LHE   ABRIMOS   OS     CAMINHOS  ?      

      
     O   evangelho   nos   apresenta   João   Batista,    o   austero   pregador   de   conversão .         
     Convoca    o    povo   (-... e   talvez   nos   convoque   também -)     para   endireitar   os   caminhos     

     e   aplanar   as   estradas ,    a   fim   de   que    Deus    nos    possa    alcançar.          Para    
     quem    acredita,    tal    esforço   não   é   penoso,    pois    a    chegada    de    Deus    não   

     significa    "fiscalização"   mas    "salvação" :   "todos   experimentarão   a   salvação   que    
     vem   de   Deus"  (Lc 3,6) .           QUEM   ESPERA   COISA   BOA   CHEGAR,    PREPARA   A   ESTRADA   COM    

       PRONTIDÃO   E   ALEGRIA. 

 
8.   Depende   de   quem ?         Você  quer   experimentar   a   salvação   que   vem   de  Deus ?      

       Então,   se   prepare ...    faça   alguma   coisa  ...    empenhe-se  ...    volte   para   o   seu    
      interior ...   reserve   um   tempo   para   re-avaliar   seus   valores   e   anseios   de  vida.   
 
9.   A   salvação   que   Deus   nos   traz .           A   1ª. leitura   canta   a   beleza   da   salvação    

       que   Deus   nos   traz :   a   cidade   vai   se   chamar   "PAZ - DA - JUSTIÇA"     e   GLÓRIA - DA –  

         PIEDADE".           

                          A   justiça    -  o  plano   de   Deus   -   produz   paz   e   bem   para   todos,   e  
                     o   respeito   e   amor   a   Deus   (- a  "piedade" -)    produzem    a   glória,   a   
                     beleza    e   o   esplendor   de   nossa   sociedade.   
                                  O   contrário   também   é   verdade :   a   exploração   egoísta   produz             
                                  conflitos,    e    a   idolatria   do   dinheiro,   do   poder   e   do   prazer,        
                                  produz    um   mundo   desigual   e   des-humano! 
 
10.   Obstáculos  ...   quais ?             
         Se   quisermos   empenhar-nos   por  um   mundo   onde   Deus   se   sinta   em   casa,      
         afastaremos   -  alegres  -   os   obstáculos   que   impedem   isso.    
  
         10.1.   Obstáculos     em   nosso   próprio   coração :    egoísmo,    ambição,    ambigui- 
                   dade,  desamor  ...    
  
         10.2.   Obstáculos     no    coração    de    nossa    sociedade :       estruturas    injustas ,   
                   desigualdades   ruinosas,   leis   que   produzem   monstros  de  riqueza   ao   la-   
                   do   de   miseráveis,   política   corrupta   e   corruptora,   política   em   favor   só  
                   de   alguns   e   não   de   todos ... 



 
         10.3.   Os   obstáculos    a   serem   derrubados    estão    em    parte    dentro   de   nós     
                   mesmos    e    em   parte,    na   estrutura   de   nossa   sociedade .          Importa    
                   trabalhar   nos   dois   níveis,    e   isso   com   alegria.           Não   com   rancor ,    
                   próprio   dos   que   mais   odeiam   os   outros  (...  e   até   a   si   mesmos)    do  que    
                   amam   o   bem .   O   rancor   não   faz   Deus   chegar !  

 

           10.4.   O   que   marca    quem    procura    experimentar    a   "salvação   que   vem   de   
                   Deus"    é   a   alegria ;    é    uma    alegria    limpar   o   caminho    para   que   a    
                   "PAZ – DA - JUSTIÇA"    possa    chegar    ainda    que    custe    suor    e    luta. 
 
11.   Essa    "PAZ – DA - JUSTIÇA"    não   provém    de   uma   justiça   qualquer,     inventada   por    
        nós    e    feita   sob   a   nossa   medida,    conforme   nossos   próprios   interesses .          
        ELA    ESTÁ    EM    JESUS    CRISTO    QUE    VEM .      Para   conhecer   essa   paz,    importa    
        ver   o   que   Jesus   faz    e   preparar-se   para   fazer   o   mesmo,    como    indivíduo     
         e    como    sociedade.      Vivermos   conforme   a   justiça   que   Jesus   nos   mostra,     
         participarmos   do   amor   que   ele   tem   ao   Pai,    é    isso    que    vai    ser   nosso    
         brilho   e   felicidade. 
 
12.   Um     Natal    sentimental  ?!?     O   sentido   do   Advento   e   do   Natal    não   é   algo      
        SENTIMENTAL,     que   faz    chorar    de    emoção    por   causa    de    uma    criancinha.        
        É    alegrar-se    porque   aquele    que    podemos    chamar    de   "Filho   de   Deus"    veio  
 
 
 
       

         -   e   sempre    vem   -   viver    no    meio    de    nós,    para,   -  com   seu   exemplo    e  sabe- 

         doria,   lucidez   e   entrega   de  vida, -    mostrar,    -  no   concreto, -    O    QUE    SIGNIFICA    O    BEM     
       conforme   a   última   instância,   que   é   Deus   -   a   "PAZ – DA - JUSTIÇA" ! 
 
13.   Decifrar   acontecimentos    e    a   presença   de   Deus .   
 
        -   Jesus   olha   a   vida    e    decifra   os   acontecimentos    tendo   como   ideal   e   meta    

              o   projeto   de   Deus .     
            JÁ    PARAMOS   (- neste   advento   você   é   chamado   a   parar ! -)   para   olhar   nossa   vida,     
            decifrar   os   acontecimentos    que    a    permearam    e   permeiam     para    tomar    
            uma    decisão,     direcioná-la    para    o    rumo    certo,    o    rumo    da    felicidade     
            (- que   não   é   momentânea   e   passageira,   mas  -)    duradoura   e   permanente ? 
 
        -   Jesus   lê   os   sinais   e   os   interpreta    decifrando   a   presença   do   Deus,   que   é    

              Pai,    agindo   na   sua   história .     
             SOMOS    CAPAZES    de    entender  (= ler)    o   que   acontece    na    nossa   vida,    e    
             perceber   que   Deus   se   faz   presente   todos   os   dias   a   caminhar    conosco   
             e   a   direcionar-nos   para   a   casa   do   Pai ?    Relembramos   que   não   temos   
             aqui    morada    permanente    mas    buscamos   a   morada   definitiva    preparada    
             pelo   Pai   que   ama ? 
 
14.   Advento.    Chegada   do   Senhor   que   vem.      ENCARNAÇÃO   de   Deus   na   história   da    

         humanidade,    na   nossa   história .     ISSO    É    NATAL    NO    SENTIDO    PLENO    DA   PALAVRA.   

        POR   ACASO,    PARAMOS   PARA   REFLETIR   e   interiorizar   essa   realidade   tão   grandiosa?    
        Ou    ficamos   pelas   exterioridades   e   pelas   "beiradas"   da   estrada    e   da   vida,    
        reclamando   e   chorando   que   não   encontramos   a   felicidade ? 
 
15.   ADVENTO    É    TEMPO    DE    PENSAR      em   algo   mais   profundo,    em   algo   mais   per- 
         manente    e    definitivo.       Em   algo   eterno,   divino :    Deus   que   entra   na   nossa     

         humanidade   e   a   eleva   ao   plano   divino .    
 
        Precisamos    nos    DECIDIR    A    ENTRAR    no   plano   "dessa    divindade"   (- que   está   aí   

          nascendo ! -)     presente    e    atuante   (- não   longe -)    bem    perto    de    nós   ...      em    



        nosso   coração .        Precisamos   abrir   os   olhos   para   ver .       Precisamos    abrir    
        a   inteligência   para   perceber   QUEM    É   QUE   VEM.        Precisamos   abrir   o   coração      
        para    aceitar   e   participar   do   seu   projeto . 
 
16.   ADVENTO.    TEMPO   DE   NATAL !    TEMPO   DE   DEUS !    Tempo   da   ternura   e   do   amor    

                              de   Deus   presente   na   nossa   vida    e   da   nossa   sociedade.  ...      
                           É    hora    de    acordar.      É   hora   de   ler   os   sinais   dos   tempos .    
 
           16.1.   POR   VENTURA   são   eternos   os   anos   que   vivemos,   os   que  viveram  nossos    
                antepassados,   os   que   viverão   nossos   descendentes ? ...      Com   efeito,   o   
                que   nos   resta   desses   anos ? ...           O   que   conseguimos   "reter"   desses    
                anos ? ...     Passaram    depressa   demais !?!        Esvaziaram-se   como   poeira,     
                como   vento ?        Escaparam   pelos   vãos   dos   dedos ...    e    não   consegui- 
                mos   segurar   nada ? ...   
      
           16.2.   COMO    É    DIFÍCIL    PENSAR    EM    TEMPOS     ETERNOS,    anos   que   permanecem,    não   
                divididos   em   dias   que   vão    e   que   passam !          Para   isso,   só   mesmo    
                parando   diante  da   manjedoura   e   olhando   para   AQUELE   DEUS   que   nasceu 
                para    desvendar   o    sentido    eterno    e    divino    da    nossa   "vida". ...  
                Faça   a   experiência !       Olhe   nos   olhos   do   Menino   Jesus  (-   ...  mas   não    

                  esqueça,   você   está   olhando   nos   olhos   de   Deus ! -) . 
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