
REFLEXÃO   BÍBLICA       -      3º.   DOMINGO   do   ADVENTO        -      Ano  C    -    16.12.2018 
        O  Senhor  está  no  meio  de  vós ...     Alegrai-vos  sempre ...    Que  a  vossa  bondade  seja  conhecida  de  todos ! 

 
Evangelho:     Lc   3,  10 - 18 

 
1.   Preparar    o    povo .    O   texto   de   hoje    mostra    alguns    dos    modos    pelos    quais    
      João   prepara   o   povo   para   a   vinda   do   Senhor.      Lucas   não   está   preocupado    
      em    detalhar    toda    a    atividade    do    Batista  (v. 18),    pois    a    missão    deste    visa        
       somente   preparar   o   povo   para   a   novidade   trazida   por   Jesus . 

 
2.   Os    requisitos   básicos  .       Lucas   começa   a   falar   da   missão   de   Jesus    apresen- 
      tando    os    requisitos   básicos,    contidos    na    pregação    do    Precursor.        A   nova    
      história   e   a   nova   sociedade    nascem   da    pregação   de   João    e    recebem   pleno    
      acabamento    na   prática   de   Jesus. 
 
3.   O   batismo   de   conversão   .      João   está   no   deserto,   onde   batiza   com   o   batismo   de    

      conversão    os   que   vão   a   ele .     Sua   pregação   leva   as   pessoas   a   se   abrirem  (=     

        a   não   se   fecharem   em   si   mesmas   ou   em   grupos ).    

 

        3.1.   Supera,   nesse   sentido,    os   zelotes    que    aguardavam    um    messias    guerreiro,    
               capaz   de   resolver   sozinho   todas   as   graves   questões   sociais   que   afetavam    
               o   país ; 
 
       3.2.   Sua   pregação   supera   os   ritualismos   farisaicos,    que   pregavam   um   tipo   de   
               conversão   voltada   para   dentro   das   pessoas,   agarrada   à   observância   da   lei   
               nos   seus   detalhes ; 
 
        3.3.   Supera   a   segregação   grupal,    como   no   caso   os   Essênios   de   Qumrã,   para   
               os   quais   fazia-se   necessário   "fugir   do   mundo"   para   pertencer   ao   messias   
               que   estava   para   chegar. 
 
4.   NOSSOS    PARÂMETROS    NÃO    SERVEM.      O   batismo   de   João    quer    situar    as    pessoas    
      diante    do    julgamento   de   Deus,    e    esse    julgamento    exige    RENOVAÇÃO    TOTAL.          
                Nesse   sentido,   CONVERTER-SE    para    acolher   o   Messias    é    MUDAR    AS    RELAÇÕES   

                        ENTRE     AS     PESSOAS ,     pois    os   parâmetros    da    "história   oficial"    não   servem     
                para   as   pessoas   aderirem   à   novidade   que   está   para   chegar . 
 
5.   Os   requisitos   básicos.        O   evangelho   mostra   os   requisitos   básicos    para   se   cons-       
      truir   a   nova   história.    São   uma   espécie   de   "programa   de   vida". 
                                    a.   partilha     -   v.  11 
                                      b.   justiça       -   v.12-13    
                                        c.   acabar   com   os   abusos   do   poder     -   v. 14 
                                          d.   Jesus   vai   eliminar   o   mal     -   v 15-18 
 
                 a.   partilha     -   v.  11 
 
6.   "O    QUE    DEVEMOS    FAZER ?"  ...     é   a   pergunta   que   encontramos   três   vezes   no   texto    
       (vv.10.12.14).       Era   a   pergunta   básica    feita,    nas   comunidades   primitivas,    por   aqueles 
       que   se   apresentavam   ao   batismo  (cf. At 2,37).    
       
        6.1.  João   responde,   em  primeiro  lugar,   para   o   povo.    É   necessário,   é   indispensável    

               a   partilha    para    construir    a    nova    história :     "quem   tiver   duas   túnicas    dê    
              uma   a   quem   não   tem;    e   quem   tiver   comida,   faça   o   mesmo!"  (v.11) .  
              A   PARTILHA   é   o   primeiro   requisito   para   a   construção   da   nova   história  e    



              da   nova   sociedade :   PARTILHAR     TODOS    OS    BENS    DA    CRIAÇÃO . 

 

 
           6.2.   NOTE-SE.  Não    se    trata    de    esmola :    quem   tem   duas   túnicas    reparta    pela     
                metade   o   que   possui,   dando    uma   a   quem   não   tem .        Assim   surge   a   
                nova   história   e   a   nova   sociedade  ( diferente   da   "história  oficial"   baseada    na   ga-  

                   nância    e    no   acúmulo   de   bens,   em   detrimento   dos   desfavorecidos ) . 

 
          6.3.  Naquele   tempo    a    maioria    das    pessoas    tinha    somente    uma    muda    de    
                 roupa.      Os    ricos    tinham   duas   ou   mais.      E   havia    os    miseráveis   que    
                 andavam    literalmente    nus.    Uma   túnica   para    a    pessoa    que    tem    duas     
                 representa   50%   daquilo   que   possui   (veja  19,11ss  -  Zaqueu). 
 
                  b.   justiça       -   v.12-13    
 
7.   Os   cobradores   de   impostos     também   se   apresentam   a   João    com   a   mesma  
per- 
      gunta :    "QUE    DEVEMOS    FAZER ?"     O   povo   odiava   os   cobradores   de   impostos,   pois 
      eram   colaboracionistas   dos   romanos   e,   por  meio  da   pressão   verbal   ou   da   for-    
      ça   militar   (- os   soldados   que   os   acompanhavam ),     exploravam   o   povo,    enriquecendo 
      fácil   e   ilicitamente.    
 
8.   Converter-se    significa    entrar   na   JUSTIÇA   do   Reino       A   resposta   de   João   mostra    
      qual   é   o   segundo   requisito   fundamental   para    entrar    na   nova   sociedade  :   "vocês 
      não   devem   cobrar   mais   do   que   a   taxa  estabelecida".   
                    A   missão   de   João,    porém,    é    somente    preparatória.       Para    os   cobra- 
                    dores    de   impostos,    converter-se    significa     entrar    na    justiça    do    Reino,     
       não   se   limitando   à   justiça   da   "história   oficial".              Isso   se   torna   claro   se         
       olharmos   a   conversão   de   Zaqueu  (cf. Lc 19, 1-10) :     ele   devolve,    aos   que   explorou,    
       mais   do   que   a   "justiça   dos   homens"   estipulava . 
 
               c.   acabar  com  os  abusos  do  poder     -   v. 14 
 
9.   Os   soldados   de   Herodes .             Um   terceiro   grupo   de   pessoas   se   apresentam   a    
      João :   os   soldados   de   Herodes   Antipas,    que    acompanhavam    os    cobradores . 
     
        9.1.  Quando   estes   não   conseguiam   roubar   o   povo   -   mediante   pressões   verbais  -,       
             utilizavam   a   força   militar   da   polícia.        Esta    intimidava,    batia,    levantava   
             falsas   acusações  ... 
       9.2.   Assim,   cobradores   de   impostos   e   polícia    viviam   à   sombra   da   impunidade    
              e   da   tutela   dos   poderosos.            Estavam   entre   os   maiores   violadores   dos    
              direitos   humanos :   "não    tomem    pela    força   o   dinheiro   de   ninguém,    nem    
              façam   acusações   falsas :   fiquem   contentes   com   o   seu   soldo!".     Os   abusos    
               de   poder   não   levam   a   construir   sociedade   e   história   novas . 

 
                d.    Jesus   vai   eliminar   o   mal     -   v 15-18 

 
10.   O   precursor   da   grande   novidade .           Como   o   programa   de   vida    apresentado    
        por   João   Batista     suscitava     expectativas     messiânicas,     o    povo    se   perguntava    
        se   ele   não   seria   o   Messias (v.15).    
        A    resposta   de   João    o    vai    identificar   como     PRECURSOR     DA     GRANDE     NOVIDADE.         
        Ele   é   o   que   prepara   a   comunidade   para   o   encontro   com   o   esposo,    aquele    
        que   irá   "batizar   com   o   fogo   do   Espírito  Santo"  (v.16). 
 



11.   O   MESSIAS   É    JESUS !      É   ele   quem   vai   realizar   com   o   povo  -  que   o   segue -     
        a   Nova   história   e   a   Nova  sociedade.       Ele   possui   um   "Espírito"   que   é   novo,     
        portador   da   própria   santidade   divina.      O   programa   de   vida   de   João   é   sim- 
        ples   preparação   à   acolhida   do   Messias. 
 
 
 
12.   O   Messias   vai   trazer   o   julgamento   à   terra .         O   julgamento   é   descrito   sob   a   
        metáfora   do   agricultor   que,   -  na  eira, -   separa   os   grãos   da   palha :   ele   reco-  
        lhe   os   grãos   no   celeiro   e   queima   a   palha  (v.17) .                  A   missão   de   Jesus    
        vai   mostrar    "QUEM     É    QUEM"    na   sociedade   e   na   história.         Irá    desmascarar     
        a    história   oficial",   cujo   projeto   é   de   morte.    Urge,   portanto,   optar   pela   nova   
        sociedade,   associando-se   aos   que   praticam   a   justiça    que   manifesta   a   presença      
         do   reino   da   vida . 

 
1ª.  Leitura:     Sf   3,  14 – 18a 

 
13.   Sofonias – profeta .      Sofonias   exerceu   sua   atividade   profética   em   Jerusalém   no    
        tempo   do   rei  Josias  (640-609  a.C.).            Foi,   ao   que   tudo   indica,   uma   das   forças    
        que   levaram   o   rei   a   empreender   a   reforma   político-religiosa    após   a   descober-  
        berta,  - no  Templo, -   do   núcleo   central   do   Deuteronômio  (caps. 12-26). 
 
14,   Um   pequeno   resto .          De   acordo   com   estudiosos,    a   parte   final   de   Sofonias   
        (3,9-20),    à   qual   pertencem   os   nossos   versículos,   não   são   do   profeta,   mas   de     
        um   discípulo   seu.              Essa   parte   é   um   oráculo   de   restauração,    acrescentado    

         depois   que   os   exilados   voltaram   da   Babilônia.         O   objetivo   desse   acréscimo   é    
        mostrar   as   mudanças   radicais   promovidas   em   Judá.         É    uma    mensagem    de    

         esperança   dirigida   à   minoria   que   sobreviveu   à   catástrofe   nacional   (um  pequeno   

          resto,  v. 13).         A   história   do   povo   de   Deus   reinicia   a   partir   desse   pequeno   resto,  

         composto   de   pobres.    Com   eles   Javé   irá   construir   a   nova   sociedade. 
 
15.   Alegria    e    esperança  .           Os   versículos   de   hoje   estão   repletos   de    otimismo,     

         alegria   e   esperança   (v.14).      São   um   convite   à   festa,   à   dança,   pois   chegou   o     
        dia   do   casamento   entre   Deus   e   seu   povo  (vv.17-18a) .     
                  O   motivo   de   tanta   alegria   é   este :    o   Senhor    é    rei   de   Israel   (v.15b  –  esta   

          expressão   é   o   centro   do   texto).           As   mediações   políticas  (reis),   -  com   sua   tirania, -     
        haviam   levado   o   país   à   ruína  (exílio).    Agora,   porém,   surge   nova   liderança   no    
        meio   do   povo :   é   o   próprio   Deus   que   se   torna   rei   de   Israel,  liderando    e    
        organizando   o   pequeno   resto,   iniciando   com   os   pobres    a   nova   sociedade    e    
        a   nova   história. 
 
16.   O   Senhor    é    rei    de   Israel .             Olhando   de   perto   o   texto,    pode-se    perceber    
         porque    o    Senhor    é    rei    de   Israel : 

 
          1.  ele   é   juiz   que   anula   a   sentença   de   morte    que   pesava   sobre   o   povo   (exílio) ; 
          2.  ele   forçou   os   inimigos   a   se   retirar,    deixando   o   povo   voltar   à   própria   terra ; 
          3.  ele,   -  vencendo   os   opressores  -,    se   torna   o   rei   de   Israel ,    e   está   no   meio   do       
               povo   como   guerreiro    e   herói   que   salva ; 
          4.   ele   está   no   meio   do   povo   como   companheiro   e   esposo,    com   amor   renovado. 

 
17.   FUNÇÃO    DA    AUTORIDADE.   
 
         17.1.   A   função   primordial   da   autoridade   política    em   Israel    era    defender     o   
                  povo   das   ameaças  externas,   exercendo   a   justiça   dentro   do   próprio   país.           



                  MAS     os   reis   de   Judá,   -  e,   sobretudo   os   de   Israel, -   mostraram-se    incompe- 
                    tentes,     gananciosos,    corruptos    e    opressores   do   povo. 

 
           17.2.  QUEM    PAGOU    TODOS    ESSES    DESMANDOS  ?             A   vítima    foi    o    povo :   os   que   
                  foram   levados   para   o   exílio,    mas    sobretudo    os    que    ficaram    na    terra,    
                  desorganizados   e   explorados,   tendo   que   trabalhar   para   pagar   a   "dívida   
                  externa"   do   país. 
 
 
 
18.   JAVÉ   REABILITA   O   POVO.      Liberta   os   cativos   (as   pessoas   bem   situadas   na   Babilônia   

          não  quiseram  voltar)    e   organiza   os   que   ficaram   no   país,   dando-lhes   nova   iden-   
        tidade,   sendo   ele   próprio   o   líder,   defensor   e   esposo.     Com   eles   celebra   no-    
        vamente   a   aliança,    recomeçando   a   história   a   partir   dos   pobres   e   marginalizados . 

 
 
2ª.  Leitura:     Fl   4,  4 - 7 

 
19.   A   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.   Solidariedade    da    comunidade    com    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    contém   algumas    
        recomendações   feitas   em   nome   do   Senhor.    
      
         21.1.   Desentendimento  ...     O   Apóstolo   ficou  sabendo   que    havia    desentendimento     

                    entre   duas    mulheres   líderes   da   comunidade.      
         21.2.    Isso    causou    divisões    e    descontentamento.           Depois   de   fazer   um   apelo   
                  ao   diálogo   e   à   união   das   lideranças,     Paulo    convoca    todos    à    alegria ,     
                  um    dos    temas    fortes    da    carta. 
 
22.   Ser   cristão   é   motivo   de   alegria :  "como   cristãos,   alegrem-se   sempre!   Repito :  ale-     

         grem-se!     Que   todo   mundo   note   que   vocês   são   compreensivos  ( =  equilibrados ).        
        O   Senhor   está   próximo"  (4,4-5).    
        A  união   da   comunidade   em   torno   de   um   objetivo   comum  - O   PROJETO   DE   DEUS  -    

            é   propaganda   para   os   que   estão   fora   da   comunidade:   vendo   a   união   e  
har-    
        monia   dos   membros,   os   de   fora   percebem   que   o   Senhor   está   próximo,   mo-      
        rando    no    meio    das    pessoas  (I  leit.). 
 
23.   Dificuldades  ...     O   equilíbrio   é   remédio   para   os   momentos   de   tensão.     Paulo    
        não   ignora   as   dificuldades    internas   e   externas    enfrentadas   pela   comunidade .           



        Por   isso   pede   que   tudo   seja   resolvido   em  clima  de   diálogo   com   as   pessoas 
        e   com  Deus,   na   oração:   "não   se   angustiem   com  nada,   mas   sempre,   em  ora-    
        ções   e   súplicas   e   com   ação   de   graças,   apresentem   suas   necessidades   a   Deus 
        (v.6).    
 
24.   A   paz   de   Deus  .        Nem    sempre    o    discernimento    é    suficiente    para    chegar    à    

         paz   de   Deus.      Mas   esta,   - uma   vez   buscada   com   vontade   e   coragem,  -   será   capaz    
        de   orientar,    modificar    ou    aperfeiçoar    as   opções   que   a   comunidade   fez :   a    
        paz   de   Deus,   -  que   vai   além   de   todo   entendimento   humano,  -   guardará   seus   cora- 
        ções   (sede   das   opções   profundas)     e   pensamentos   em   sintonia   com   o   projeto   de    
        Jesus   Cristo  (cf. v.7). 
 
 
 
R e f l e t i n d o   .  .  .       
                                      Hoje    não    tem    como    não    ser    esta    a    pergunta     
                                      a    nos    incomodar :     "O    QUE    DEVEMOS    FAZER" ? 

 
1.   Natal - Encarnação !       Ser   cristão   é    sempre   re-começar   a   construir   a   história   a   

      partir   do   Natal - Encarnação !     E  isso  é   possível   a   todos.    A   história   de   Deus    
     reinicia-se   sempre   a   partir   dos   simples   e   pobres.      
                O   Natal   (- desse   Deus - pobre! -,)    que  estamos   prestes   a   celebrar,    marca    a          
               presença   definitiva   do   Deus-pobre   que   se   alia   aos   pobres  para  construir      
               com   eles   (- os  pobres -)    uma   nova   sociedade   e   uma   nova   história. 
 
2.   Interessante   é   notar   os   que   ficam   de   fora :     os   orgulhosos,      os   falsos,      os   
      prepotentes,      os   poderosos,      os   ricos,      os   abastados,     os   inteligentes,     os    
      bem   vestidos,    os   gananciosos,    os   invejosos,    os   egoístas,     os   caluniadores,     
      os   valentões,    os   briguentos,    os   "guerriadores",     os   vingadores,     os   explora- 
      dores,     os   injustos, ...  os   destruidores    da   paz,    da   igualdade,    da   união,    da    
      fraternidade,      da   convivência,     da   harmonia,     da   amizade,     do   amor  ...     da       
      VIDA ! 
 
3.   PARA   CELEBRAR   O   NATAL    DE   JESUS   CRISTO   (não   o natal   dos  shoppings,    do  comércio,    

       das   comilanças   e   bebedeiras!)     o   evangelho   traça    o    roteiro   certo :   VIVER    A    PAR- 

       TILHA,     A   JUSTIÇA      e     O   PODER-SERVIÇO.     

      O   nascimento   do   Deus - pobre   desmascara   nossa   sociedade   (...  e   nós   também!)      

       que   se   regula   pela     ganância,   injustiça    e    abuso   de   poder.           Quais    são    
      os   meus   atos ( = atitudes,   coisas   concretas )    que    manifestam    minha    postura    de    

      partilha,    justiça    e    estar    a  serviço    dos    outros ? 

 
4.   A    PAZ  !!!    Nunca   -  como  hoje  -   precisamos   e   buscamos   afoitamente   a   PAZ .        
      Coloquemo-nos    a    construir    a    paz :      diálogo,     união,     equilíbrio,     fraternidade,    

      discernimento .       Tudo   isso   gera   alegria    e    leva   famílias   e   comunidades   ao    
      encontro   e   vivência   do   projeto   de   Deus   presente   em   Jesus   Cristo  -  nascido   
      entre   nós.  ...    Talvez    isso   se   possa   chamar    "ser   cristão " ! 
 
5.   Domingo   da   alegria .       Quando   a   esperada   vinda   de   alguém    está    para    se    
      concretizar    e   todos   os   sinais   a   confirmam,     a   esperança   e   a   preparação   se    

       transformam   em   alegria   e   júbilo .        É   que   a   perspectiva   da   vinda   se   trans- 
      forma    em   antecipação   da   presença.        E´  este   o   espírito   deste   terceiro   do-   
      mingo   do   Advento,   que   por  isso   mesmo,    se   resume    na   palavra   de   Paulo :    
      ALEGRAI-VOS !           
                                O   sentimento   de   viver   na   presença   do   Senhor    deve    produzir      
                                não    apenas    uma    profunda    alegria,    mas    também    um    novo       
                                tipo    de    relacionamento    com    os    irmãos.          Ele    não    apenas     

                                   deve    ter   alegria,    ele    deve     ser   alegre    para    quem   o   encontra. 
 



6.   O   QUE   FAZER !!!             Os    que    acolhem    a    pregação    do    Batista    perguntam        
      O   QUE   FAZER.      O  normal   que   se   esperaria   é   que   seriam   exercícios   de   pe- 
      nitência,    jejum,    oração.         Nada   disso.         Repartir    aquilo    que    temos.      Ser     

       honestos.      Não    molestar    as    pessoas     e     contentar-se    com    o    soldo.        Isso    

       quer   dizer   "ser   gente".          Esta    é    a    exigência    quando    o   Reino   de   Deus    
      acontece   no   meio   de   nós. 
 
7.   O   batismo   no   Espírito   e   no   fogo .          João   sanciona   essas   orientações    pro- 
      clamando     o   significado   decisivo   do   batismo    e    do   que   virá.       É   um   sinal    
      do   verdadeiro   batismo,    que   um    mais    forte    do   que    ele    vem    administrar :    
       o   batismo   no   Espírito   e   no   fogo.          No    Espírito,     para    os    justos,    que   serão    
       impelidos    pelo    Espírito    de    Deus,      transformados    em    profetas    e    santos ;  
       no   fogo,   para   os   ímpios,    que    queimarão    como    refugo     na   hora   da   ceifa.       
       Pois    "o   mais   forte"    já   está   com   a   pá   na   mão   para    limpar    o    grão    no    
       terreiro. 
 
 
 
8.   Promessas   de   salvação .     Sofonias,   -  numa    linguagem     que   se   aproxima    do   Segundo    

       Isaías,  -   proclama    promessas   de   salvação.        Javé    revogou   a   sentença   contra    
      seu   povo.     Os   povos   felicitarão   a  "Filha  de  Sião",   Jerusalém,   ou  seja,   o  povo    
      de   Israel,   porque   Javé   se   revela   no  meio   dela   como   um   herói  vencedor  (I leit.). 
 
9.   Proximidade   de   Deus .          Os   textos   de   hoje    mostram   bem   o   duplo   sentido    
      que    a   presença   de   Deus     toma    em   nossa   vida,     em    nosso    mundo .        A                 
      proximidade   do   Santo   não   é   necessariamente   terrível   e   mortal,    como    suge- 
      rem   muitos   textos   do   AT,   para   o   homem   impuro.     Para   quem   se   converteu    

      a   Deus,    sua   proximidade    é    confirmação,    força,    razão   de   alegria.      Quem   dá    
      a   impressão   de   viver   na   presença   de    um    Deus    que    o    deprime,    mostra    
      uma   falha   em   si  mesmo.          Quem,    porém,    se   entregou   a   Deus    e    se   sente    

       bem    com    ele,     é    uma    alegria    para    seus    irmãos. 
 
10.   A   ALEGRIA   DE   DEUS     só   se   torna   realmente   palpável    em   nós,     quando    real-   

         mente   o   desejamos   em   nosso   meio .        Não   será   grande   parte   da   "tristeza"   
        do   cristianismo    a   consequência   de   os   cristãos   não   desejarem   Deus    como    
        centro   de   sua   vida,    de   sua   comunidade,    de   sua   cidade ?  
 
                      Reis   cristãos   exerceram   atroz   opressão   em   nome   de   Cristo,   porque 
                      seu   interesse     não    era    a    vinda    de    Cristo     com    "sua    boa-nova   
                      libertadora"    para    os    pobres,    mas   a   implantação   do   próprio   poder.   
 
        Era   uma   cristandade   ambígua,   sem   desejo   de   Deus,   e   portanto,    sem   alegria   
        em   lhe   servir   e   em   servir   aos   irmãos.         Ouvimos   hoje,  -  em   Filipenses, -     
        um   apelo   para    libertar-nos    dos    nossos    egoísmos    pessoais    e    grupais .                  

                                            Então,   Deus   será   reconhecido   como    AQUELE   QUE   É   FORTE     
                                        em   nós    e    em   nosso   meio ...    e   nossa   própria   existência    
                                        e   comunidade    será    o   Evangelho   por   excelência. 
 
11.   Nossa   sociedade   perdeu   a   dignidade .           A    injustiça    e    a    violência    andam    

        soltas.        Sentimos   indignação ...    desejamos   o   fim   do   reino   do   "vale   tudo".           
        Não   é  "terrorismo   moral"    dizer   às   pessoas   que   devem   mudar,    tanto   na   vida    

         pessoal    como    na   social .        MAS    a   exigência   de   mudança     deve   ser   ins-  
        pirada    pela    esperança    e    pela    alegria,    pelo   bem   que   Deus    sempre   nos        
        proporciona.        A   conversão   dos   indivíduos   e   da   sociedade   será   o   reverso    
        de   uma   mensagem   de   alegria   e   esperança . 
  
12.   Conversão !!!                  Como   no   domingo   passado,    também   hoje   o   evangelho      
        apresenta   o   Batista,  -  profeta   e   porta-voz   de   Deus  -,    que    exige   nossa   conversão    



        para   podermos   encarar   a   vinda   do   Reino   de   Deus   e   do   Messias .    
                             Para   isso,    devemos   deixar   de   lado   toda   injustiça,    mesmo    aquela    
                                que   faz   parte  dos    "costumes"    de   nossa   sociedade,     como    sejam     

                                o   ágio,     a   extorsão,     o   suborno,     os   subsídios   ilegais,   etc...    
        Se   fosse   hoje,   João   Batista   ensinaria   a   pagar  imposto   e  taxas  sociais ...   Tudo   isso      
         faz   parte   da   conversão   para   receber,   com   Jesus,   o   Reino   de   Deus.  

 
13.  "Deus   estará   no   meio   de    ti".      

        Tal   exortação   exigente   é,    na  realidade,   parte   integrante   de   uma    mensagem    

         de   alegria :   a   mensagem   da   salvação   que   vem   de   Deus .    "Deus  estará   no   

         meio   de   ti",   anuncia   o   profeta   Sofonias   à   cidade   de   Jerusalém  (I leit.).     Por   
        isso,  convém   alegrar-nos   e  demonstrarmos   alegria   na   retidão   e    na   bondade       
        de   nosso   proceder  (II leit.). 

 
14.   TRIGO   E    PALHA    SEPARADOS  .               Justificam-se,    assim,   as   palavras   fortes   do   
        evangelho.      AQUELE   QUE   VEM,   -  o  Messias,  -   vai   limpar    a    eira,     vai   separar,   
        no   terreiro,    a   palha   do   trigo.     E   a   palha   será   queimada  ...           João    ainda    
        não   conhecia   a   pedagogia   de   Jesus.      Na   linha   dos   antigos  profetas,    pre-  
        tendia    converter    as    pessoas   mediante    ameaças .        Jesus   converte   com   o    

        dom   da   própria   vida. 

 
 
15.   A   intenção   do   Batista    é    que    preparemos    nossa    vida    para    a   alegria   de      
        ter   Deus    no   meio   de   nós.         A    PRESENÇA    DE    DEUS    SIGNIFICA :    BONDADE,    

          HARMONIA,     JUSTIÇA,     HUMANIDADE,     CARIDADE,     FRATERNIDADE,     PAZ . 

        Para   que   a   alegria   de   Deus   possa   chegar   a   nós   o   profeta   exige   conver- 
        são   pessoal    e    conversão    da    sociedade  (não   só   em   sentimentos,   mas   em   atos).       
        Os   exemplos   do   Batista   são   claros :    quem   tem   mais ,   divida ;    os   cobradores     
        não   cobrem   a   mais ;    os   soldados    não   usem   da   força   para   extorquir. 
 
16.   Estes   não   são   comportamentos   meramente   pessoais ...            Todos    praticavam   
        esses   abusos   (...   como   ainda   hoje   acontece   muito !!!)    e    para   um   mundo   diferente     

         todos   precisavam   mudar. 

               Ninguém    pode   ser   cristão    (- homem   da   virtude,   da   força   de   Deus -)     se   não      
               se   converter   desses   "pecados"    que    são    pessoais    e    também    sociais . 
                                                    Ninguém   é   santo   sozinho ...      ninguém   é   cristão   sozinho   ...                

                                                    ninguém   assume   o   projeto   de   Deus   sozinho ...    (- Para    você   

                                                                 responder :   não   será   por  isso    que   existe   comunidade,   que   existe   Igreja?). 

 
17.   A    ALEGRIA    DA    PROXIMIDADE    DE    DEUS    nos   faz   viver   de   um   jeito    mais    limpo ,    

         mais    honesto,     mais    ético,     mais    radiante  (=  claro,  com   luz ) .        
        MAS    isso    só   tem   sentido   se   ajudarmos   a    tornar   mais   limpa    a   sociedade,     
       o   mundo   em   que   vivemos   ( este   mundo   aqui ...   não   o   mundo   do   planeta   Marte! ) .            

                              Colaborar   ativamente    -   esse   é   o   empenho   cristão  -    para    tornar    as    
                         estruturas   sociais   mais   humanas,    mais   de   acordo   com   os   valores    
                         de   Jesus   Cristo,    mais   de   acordo    com   o   projeto   de   Deus,    mais    
                         de   acordo   com   o   evangelho   e   o   Reino   de  Deus.     (- Pense   comigo :     

                               dá   para   um   porquinho   viver   limpo   se   ao   seu   derredor   existe   um   lamaçal ?). 
 
18.   O   convite   à   alegria   é   uma   profecia   de   salvação :      é    apelo    a    um    resgate   
        que   parte   do   coração    onde   Deus   habita .     ELE   ESTÁ   NO   MEIO   DE   NÓS !     
        Por   isso   não   podemos   perder   a   coragem   e   a   esperança.      
                    Mesmo    perante   as   inúmeras   dificuldades   da   vida,    das   incertezas    e         
                    do   medo   do   futuro,      da    tentação    do    desencorajamento    e   da    de-  
                    silusão,    a    PRESENÇA     DO    SENHOR       -   no   meio   de   nós   -     nos    propõe      
                    o    "alegre    anúncio"    da    salvação .     
        
                                                            É   Deus   quem   nos   salva.     Estamos   em   boas   mãos .         
                                                            Estamos   garantidos   para   a   eternidade  ...    pois    -   para   

                                                                            sempre   -    Ele   está   no   meio   de   nós .  



       
        O   cristão   é   aquele   que   aprendeu   (-  e   continuamente   volta   a   aprender  -)   que    só    
         o   Senhor   é    (-  e   pode   ser)    a   nossa   única    e    definitiva    esperança,    mesmo    
         frente   aos   mais   sérios   sofrimentos.     Esta   esperança   é   a   certeza   de    viver    

          com    Deus    e    em    Deus .       Maranathá !      Vem   Senhor   Jesus !    
 
19.   Salmo  responsorial -  Is 12, 2-6 
                                   Eis   o   Deus,   meu   Salvador :   sinto-me   confiante   e   nada   temo,   
                                   porque   o   Senhor   é   minha   força   e   meu   canto.   
                                             E   direis :   dai   graças   ao   Senhor,   invocai   seu   santo   nome,  
                                             anunciai   suas   maravilhas,   entre   os   povos   
                                             proclamai   que   seu   nome   é   sublime .      
                                                       Salmodiai   ao   nosso   Deus,   que   fez   prodígios   e   portentos,  
                                                       publicai   em   toda   a   terra   suas   grandes   maravilhas ! ... 
                                                       pois   grande   é   o   Santo   de   Israel   no   meio   de   ti . 

 
20.  Terminamos   com   a   ORAÇÃO   FINAL :    
                       Ó   Pai,   imploramos   vossa   clemência    para   que   o   sacramento   nos   purifique    
                          do   pecado   e   nos   prepare   para   a   celebração   da   vinda   do   Cristo. 
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