
REFLEXÃO   BÍBLICA        -       4º.   DOMINGO   do   ADVENTO       -       Ano  C    -    23.12.2018 
            Bem-aventurada   aquela  que  acreditou,   porque   será  cumprido  o  que  o  Senhor  lhe  prometeu ! 

 
Evangelho:     Lc   1,  39 - 45 

 
1.   "A   visita   de   Maria   a   Isabel"   é   como   chamamos  a  seção  de   Lc 1,39-45.  Pertence   
       aos   relatos   do   nascimento   e   da   infância   de   Jesus.   A   preocupação   central   de   
       Lucas    não   é   demonstrar    COMO    as    coisas    aconteceram .       Ele   pretende   fazer    
       uma     RELEITURA    dos    fatos    à   luz    do    evento     morte    e    ressurreição    de   Jesus,   a  

        fim   de   ILUMINAR   a   caminhada   das   primeiras   comunidades   cristãs.    Uma   leitura   
        teológica ,   não    simples    curiosidade    histórica . 
 
2.   Veremos :     a.   a   Trindade   se   revela   nos   pobres     
                          b.   Deus   fecunda   a   fé 
  
              a.     a   Trindade   se   revela   nos   pobres      
 
3.   SERVA    DO    SENHOR  .         Na   anunciação,   o   anjo   informara   Maria   a   respeito   da    
      gravidez   de   Isabel   ("a   Deus  nada   é  impossível",  1,37 ) .           Ao   declarar-se    SERVA    DO    

         SENHOR   (v.38),   ela   concebe   Jesus   e,   como   sinal   do   seu   SERVIÇO,   dirige-se   APRES- 
      SADAMENTE    à   casa   de   Zacarias,   ao   encontro   de   Isabel  (vv.39-40). 
 
4.   DUAS    MÃES .       A   cena   mostra    o    encontro    de    duas    mães    agraciadas    com    o   
                                  dom    da    fecundidade    e    da    vida   (- Isabel,   além   de   idosa,  era   estéril ;    

                                         Maria   não   teve   relações   com   nenhum   homem -).   
        DUAS     CRIANÇAS .      O   trecho   mostra    também    o   encontro    de    duas    crianças ,    o   

                                                      PRECURSOR      e     o    SALVADOR ,     sob   o   dinamismo   do   Espírito    
                                         Santo.    Jesus   fora  concebido   por   obra   do   Espírito.   
                                         João   Batista   exulta   no   seio   de   Isabel,   que,   cheia   do  Espí- 
                                         rito   Santo,    proclama   Maria    bendita    e    bem-aventurada .     
                       Bendita    porque    missionária ;    bem-aventurada    porque    crê    na    Palavra   do                      

                       Senhor.    Simplesmente   discípula:   serva   do   Senhor   e   servidora  do  povo. 
 
5.   A   Trindade   se   revela   nos   pobres .         A   cena,   sobretudo,    mostra   que    a   Trindade     

       se   revela   nos   pobres   e   faz   deles   sua   morada   permanente .    
      5.1.   O   Pai   havia   revelado   a   Maria    o    dom    feito    a    Isabel,    a   marginalizada      
             porque   estéril,   a   que   não   tinha   mais   esperanças   de   vida   (-  porque   idosa   e   inca- 

                paz   de  conceber). 
      5.2.   O   Espírito   revela   a   Isabel   que   Maria,   a   serva   do   Pai,    se    tornou    "mãe    
               do   Senhor"  (v.43).    
      5.3.   Assim   a   Trindade    entra    na    casa   dos   pobres   humilhados   que   esperam   a   
             libertação.   Nesse  sentido,   é   interessante   esclarecer   o   significado   dos   nomes   
             das   personagens   envolvidas   na   cena : 
                           Jesus  =  Deus  salva                                            Isabel   =   Deus  é  plenitude 
                           João   =   Deus  é  misericórdia                           Maria   =   a   amada 
                           Zacarias  =   Deus  se  lembrou                      

      5.4.   Em   síntese,    os   pobres    proclamam    a    misericórdia    do    Deus   
                                      que    se    lembra    dos    pobres    e    vem    morar    com    eles  
                                      porque    os    ama,    trazendo-lhes    a    plenitude    da    salvação.  
 
               b.   Deus   fecunda   a   fé 
 
6.   A   fé ,    a  maternidade ,    o   Messias  .          A   interpretação   profética    menciona    três    
      elementos   conjugados :   a   fé,    a  maternidade,   o   Messias.       Bendita:   embora  possa      
      recordar   mulheres   ilustres   [Jael (Jz 5,24);   Judite (Jt 3.18);  Abigail (1Sm 25,23)],    o   contexto 



 
 
   
      próximo   nos   convida   a   pensar   antes   na   bênção   genesíaca   da   fecundidade   (Gn  

       1,28;  9,1;  17,16;  Dt 28,4).          Nenhuma   maternidade   da   história   pode   ser   comparada   
      com  a   de   Maria ;   a   ela   estavam   direcionadas   muitas   maternidades   
precedentes. 
        

        Jz   5,24   -   Jael:    que  Jael  seja  bendita  entre  as  mulheres.   
        Jt   13,18 -  Judite:  ó filha,  bendita  sejas  para  Deus  altíssimo,   mais  que  todas  as  mulheres  da  terra.   

        1Sm 25,23  -  Abigail:  bendita  seja  tua  sabedoria,   e  bendita  sejas  tu  ... 

        Dt  28,4  -  será  bendito  o  fruto  do  teu  ventre  (promessas  de  vida  a  Israel - v. 42b). 

 
7.   Isabel    proclama    Maria    bendita,    ou   seja,    abençoada.            Na   Bíblia,   as   pessoas   
      abençoam   (- benzem   ou   bendizem -)    quando   descobrem    a    presença   do   Deus    
que    
      salva .            Maria    é    motivo    de    bênção    porque    se    tornou    o    lugar   privilegiado     

      onde    se    experimenta    Deus.         O  Antigo   Testamento  [ Isabel   e   João ]     abençoa    o   
      Novo   [ Maria   e   Jesus ].      O  AT   reconhece   a   nova   humanidade   que   está   se   for- 
      mando   no   seio   de   Maria,   o   lugar   privilegiado   onde   se   experimenta   Deus. 
 
8.   Alegria    de    Isabel .       A   expressão    de    alegria    de    Isabel     ao    acolher    Maria   
      ("como   posso   merecer   que   a   mãe   do   meu  Senhor   me  venha  visitar?")     recorda   o   espanto    
      de    Davi     ao    acolher    a   Arca :    "como   virá   a   Arca   de   Javé    para   ficar   na    
      minha   casa?"  (2Sm 6,9).           Em   base   a   esse   paralelismo,   a   mariologia   tradicional    
      vê   em   Maria   a    arca    da    Nova    Aliança,    por   ser   ela   a   mãe   do   menino   que    
      é   chamado   Santo,   Filho   de   Deus  (Lc 1,35). 
 
9.   A   alegria   do   povo   de   Deus    pela   vinda   do   Messias  .     A   exultação   de   João   no    
      seio   de   Isabel  (v.44)     é    a    alegria    do    povo    de   Deus    pela    vinda    do    Messias .       
      Com   esse   fato,   Lucas   quis   registrar   a   realização   das   expectativas   messiânicas:        
       a    misericórdia    de    Deus    se    revela    agora    em   Jesus    que   vem   para   salvar  (I leit.). 
 
10.   Acreditou    no    Senhor !          O   elogio   de   Isabel   a   Maria   vai   além   da   materni- 
        dade   física.     A  bem-aventurança   de   Maria  (v.45)     é   TER    ACREDITADO    QUE    AS    COISAS     

            DITAS    PELO    SENHOR    IRIAM    SE    CUMPRIR .     

            Isso   está   em   perfeita   sintonia   com   o   evangelho   de   Lucas,   no  qual   ela   apa- 
        rece   como   MODELO    DO    DISCÍPULO .           O   próprio   Jesus   afirma   haver   uma   bem- 
        aventurança   que   supera   a   da   maternidade   física :   "felizes   antes,   os   que   ouvem     

         a   palavra   de   Deus   e   a   observam" (11,28) .             Maria,   a   escrava   do   Senhor  (1,28),     
        merece   a   bem-aventurança   dos   ouvintes   cristãos    aos    quais    Lucas,   -  em   Atos   

          2,18,  -    chama    de   servos   e   servas   do   Senhor. 
 
 
1ª.  Leitura:     Mq   5,  1 - 4a 

 
11.   Um    tempo    muito    difícil .    Miqueias   exerceu   sua   atividade   profética   contempo- 
        raneamente   a   Isaías,   em  Judá.     O   seu   foi   um   tempo   difícil ,   caracterizado   pela    

         corrupção   do   poder   e   das   lideranças,    pela    idolatria    que   tem   nos   "porta-vozes    
        palacianos"  (- profetas   a  serviço  do  poder   público  e  econômico -)   seu   ponto   de   sustenta-  
        ção,   e   pelo   empobrecimento   crescente   do   povo.   Nesse   tempo,   Jerusalém,  -  capital    

          e   sede   do  poder,  -   está   para   ser   tomada   pelos   inimigos. 
 
12.   Oráculo    messiânico .         O   capítulo  5   de   Miqueias   é   um   clássico   da   teologia   



        messiânica.  Os   estudiosos   discutem   se   é   de   autoria   do   profeta   ou   foi   acres- 
        cido   posteriormente.    É   mais   provável   que   seja   um   oráculo  -  surgido   dos   meios   

          populares   rurais  -  acrescentado   mais   tarde.       De   fato,   o   trecho   fala   de   um   sobe-   
         rano   que   reina   a   partir   dos   pobres,  rompendo   com   a   ideologia   palaciana   central. 
 
 
 
 
13.   Uma   crítica   ao   poder .        Embora   não   saibamos   exatamente   quando   surgiu ,   é 
        possível   perceber   nele   um   texto   que   critica   e   anula   o   tipo   de   poder     que    
        se   instalou   em   Jerusalém,   poder   que   traiu   os   objetivos   da   realeza   davídica.    
         
        O   oráculo   de   hoje,   portanto,    poderia   ter   surgido :    
         -   das   camadas   populares   às   vésperas   do   exílio,   
         -   ou   do   povo   pobre   que   ficou   no   território   durante   o   exílio,   
         -   ou   ainda,   entre   os   que,   a  duras  penas,   tiveram   que   reconstruir   o   país    após   
              o  exílio.          Isso   é   confirmado   pelo   fato   de   o   texto   hebraico   ter   sofrido      
              muitos  acertos  e  correções,  o  que  torna  impossível,  hoje,   uma  tradução   
única. 
 
14.   A   salvação   não   vem   da   capital  .    O   oráculo   inicia   privilegiando   Belém,   -  uma    

         aldeia   do   interior, -   desprezível  aos   olhos   da   corte   instalada   em   Jerusalém.    Essa    
        localidade,  -   pequena   entre   as   vilas   de   Judá,  -   será   pátria   daquele   que   vai   gover- 
        nar   Israel  (v.1).      PORTANTO,    a   salvação   não   vem   da   capital   e   do   poder   aí   insta- 

         lado ;    vem   da   roça,   exatamente   como   no   início  da  monarquia  em  Israel   quan- 
        do   Deus   escolheu   Davi,   um  jovem  pastor,   para   organizar   e   salvar   seu   povo.      
 
15.   De   fato,    Belém   era   a   cidade   natal   de   Davi .        Deus,   portanto,   se   mantém   fiel      
        à   promessa   davídica    conservando-lhe   um   descendente    no   trono  (cf. 2Sm 7) ,   mas  
        muda    completamente    o    modo    de    exercer    o    poder :   será    um    poder   popular,     
        à   semelhança   de   Davi,    em   torno   do   qual   se   uniram   os   descontentes   e  ex- 
        plorados   pelo   poder   absolutizado. 
 
16.   Dois   sinais  .     O  v. 2   fala   da   restauração   do   povo.   O   profeta   não   acena   para    
        a   época   em   que   isso   irá   acontecer.      Mostra,   simplesmente,    dois   sinais :   o   da    
         mulher   que   dá   à   luz    e    a   volta   dos   exilados.       Os   dois   sinais   falam    de    vida    

         nova    e    de    nova    sociedade :    a   mulher   que   dá   à   luz    (- que   pode   ser   entendida    

          em   sentido  coletivo,   seria   então,   símbolo   de   nova   sociedade -)    e    o   retorno   dos   exila- 
        dos     irão   marcar   tempos   novos   para   o   povo   de   Deus.        Isso   irá   acontecer    
        graças   ao   soberano   que    reina    a   partir   dos   pobres,    instaurando    novo   modo    
        de   exercer   o  poder. 
 
17.   As   qualidades   do   poder   popular .       Evocando   a   memória   de   Davi,   o   rei-pastor,      
        o   v. 3    descreve   as   qualidades   do   poder   popular.          É   poder    a    serviço    do    

         bem    e    da   segurança   do   povo .         Recupera-se,   dessa  forma,   o   ideal   da   realeza    
        em   Israel :   defesa   dos   interesses   populares   mediante   a   conservação   das   fron- 
        teiras   do   país   e   mediante   o   exercício   da   justiça    aos   pobres   e   oprimidos. 
 
18.   Poder   sustentado   por   Javé .     Os   reis   tiranos   de   Judá   (e  de  Israel)   mantinham-se 
        no   poder   graças   à   ideologia   palaciana   de   apoio  (- falsos  profetas -)   e   através   da    
        violência .              O   novo  soberano    terá   outro   tipo   de   sustentação :   a   força   de    
        Javé   e   o   nome   glorioso   do   Senhor   Deus.             O   Deus   libertador   ( Javé )    irá    
         conservar    no    trono    o    poder    que    defende    os    interesses     e    reivindicações    das    



         massas    empobrecidas.       O   domínio   desse   rei   será   total   (- até  os  confins  da  terra -)     

          e    o   povo   viverá   em   segurança.          O   poder   popular   vai   trazer   a   plenitude    
        dos   bens  ( paz - shalom )   para   todo   o   povo  (v.4a). 
 
 
2ª.  Leitura:     Hb   10,  5 – 10 

 
19.   Jesus  ,    a    oferta    que    agrada    ao    Pai    e    santifica    as    pessoas .         O   texto        
        de   Hebreus   foi  escrito   para   um   grupo   de   cristãos   que   se   acham   em   grande    
        perigo   de    rejeitar   a   fé   em   Jesus   como   revelador   e   portador   da  salvação. 
 
 
 
 
20.   Eles  sentem    dificuldade    em    aceitar,     
        -   tanto   a   forma   humilhante   e   dolorosa   da   aparição   terrestre   de   Jesus  (Hb 2) ,     
        -   como   os   próprios   sofrimentos    que   estão   tendo   de   suportar   por   serem   
cristãos   
              (10,32ss; 12,3ss) ,      

        -   e   ainda   a   desilusão   de   não   verem   realizada   a   salvação   final  (10,36s; 3,14; 6,12). 

 
        Por  outro  lado,   parece    também    que    a   religião   do   AT   exerce   forte   influência   
        nesse   grupo.   Pode-se   supor   que   sejam   judeus  convertidos  da  comunidade  
cristã    
        de  Roma.      O  escrito   é   de   grande   importância   no   quadro   geral   do   NT,    pelo   fato    
         de   apresentar    Jesus   como   aquele   que   supera   a   instituição   cultual   do   AT . 
 
21.   O   único   fato   salvador   a   obter,    -   uma    vez    por    todas,  -    O   PERDÃO,    é    o   sacri-    

         fício  de   Jesus,    que    derramou   seu   sangue    e    entregou   sua   vida   por   nós.        
        PORTANTO ,    JESUS    É    O    ÚNICO    MEDIADOR    ENTRE    DEUS    e    OS    HOMENS . 
 

                                          Doravante,   ele    é   o   único   santuário   e   sacerdote  ...     e    o    
                                          sacrifício   -  por  ele  realizado, -    é ,   daqui   por   diante,   o   único    
                                          agradável   a   Deus  (9,11-14).       (Bíblia Sagrada   –  Ed. popular, Paulus). 
 
22.   A   tríplice    incapacidade    da    lei  .          Os   versículos   deste   domingo   pertencem   à    
        parte   central   do   texto  (5,11-10,39),   cujo   tema    é    o   valor   sem   igual    do    sacrifício    

         de   Cristo.    O   autor   apresenta   a  tríplice   incapacidade   da   lei : 

 
         1.   ela   possui   apenas   a   sombra   dos   bens   futuros  (10,1) ; 
         2.   o   sangue   dos   sacrifícios   que   ela   prescreve   -  imolação   de   touros   e   bodes  -    é    

                incapaz   de   eliminar   os   pecados   do   povo ; 
         3.   os   sacerdotes    -  que   presidem   esses   sacrifícios  -    são   incapazes   de   eliminar   os   
              pecados .          Isso   deveria   ser   motivo   de   consternação   e   desânimo   para   a   
              comunidade   cristã,   se   Deus   não   tivesse,   -  EM    JESUS, -    apresentado   a   DEFINITI-    

              VA    NOVIDADE    LIBERTADORA . 
   
23.   A    novidade    do    ÚNICO    SACRIFÍCIO    de   Jesus .              O   texto   deste   domingo   quer     
         mostrar   a   novidade   do   ÚNICO   SACRIFÍCIO   de  Jesus.      
        O   autor   se   esmera    em   trazer   provas   indiscutíveis :    o   testemunho   do   A.T. . 
      
         1.   Diante   da    incapacidade   dos   sacrifícios   e   oferendas   antigos   em   libertar   as   
              pessoas   de   seus   pecados,    Deus   dá   um   corpo   a   Jesus. 
         2.   E   é   em   seu   corpo,  - entregue  à  morte, -   que   ele   realiza   a   vontade   do   Pai.      



        3.   A   prova   escriturística   do   A T   que   o   autor   apresenta    é    o   salmo   40,  6-9   
              (cf. Hb 10,5-8).             Este   salmo   é   uma   ação   de   graças   na   qual   o   fiel   agradece      
               a   Deus   a   libertação   obtida   gratuitamente.               Como,   pois,   agradecer   a       
               Deus ?       Mediante   sacrifícios   no   Templo ?     NÃO  !       O   salmista   aponta   a   
                novidade   da   ação   de   graças :   reconhece    a    salvação    gratuita    de   Deus    e,   
                como   resposta,   entrega-o  pessoalmente,   disposto  a  cumprir  a  vontade  
divina. 
 
24.   Salmo 40,  6-9:       Quantas   maravilhas   realizaste ,   Javé   meu   Deus, 

                                                quantos   projetos   em   nosso   favor : 
                                                   ninguém   se   compara   a   Ti . 
                                                     Quero   anunciá-los,   falar   deles , 
                                                         Mas   são   muitos   para   enumerá-los . 
 
                                                                    Não   quiseste   sacrifício   nem   oferta , 
                                                                       abriste   o   meu   ouvido ; 
                                                                          não   pediste   holocausto   nem   expiação , 
                                                                             e   então   eu   disse :  Eis   que   venho . 
 
 
 
                                                                                           No   rolo   do   livro   foi-me   prescrito 
                                                                                              realizar   tua   vontade ; 
                                                                                                 meu   Deus,   eu   quero   ter   a   tua   lei 
                                                                                                   dentro   de   minhas   entranhas .  

  
25.   Tu   não   os   quiseste !  ...              O   autor   aplica   esse   salmo   à   missão   de   Jesus :      
        " Sacrifícios,    oferendas,    holocaustos     e     sacrifícios   pelo   pecado,    Tu   não   os    
        quiseste   e    não   te   agradaram.        Trata-se ,   notemo-lo   bem,    de   oferendas   pres- 
        critas   pela   Lei!"  (Hb 10,8).      

     
         1.-  Jesus   -  em  seu  corpo, -    supera    o    complexo    sistema    sacrifical    do    A T,      
               INAUGURANDO   a   NOVIDADE   e   UNICIDADE   DO   SEU   SACRIFÍCIO :    Ele   se   entrega   pes- 
               soalmente   para   remir   o   povo :   "Aqui   estou   eu   para   fazer   a   tua   vontade!"  
                 (v.9).    
         2.- Pela   oferenda   do   corpo   de   Jesus  Cristo,   realizada  -  uma   vez   para   sempre, -                  
              os   cristãos   são   santificados    e   recebem   o   perdão   de   seus   pecados   (v.10). 
 
 
R e f l e t i n d o   .  .  .           

 
1.   Irrompe    o    amor    de    Deus .      Se   domingo   passado   dizíamos   que    O   SOL   DA    

                                                                        JUSTIÇA   já   abrasava   o   horizonte,   hoje   se   abrem       
      as   nuvens   da   madrugada .      IRROMPE    EM    NOSSA    HUMANIDADE,    -  de   modo   indes- 

       critível   e   fascinante,   -   a    ATUAÇAO   DEFINITIVA   DO   AMOR   DE   DEUS. 
 
2.   O  Mistério  da  Salvação .   A   oração  do  dia    evoca    todo   o   Mistério   da   Salvação,     
                                                desde   a   anunciação   do   anjo   a   Maria    até   a   Ressur-   
      reição   do   Cristo.     O   que   celebramos   no   Natal   não   é   apenas   o   nascimento    
      de   um   menino,   mas   a   IRRUPÇÃO   DA   OBRA   DE   DEUS   COMO   REALIZAÇÃO   DEFINITI-   

       VA    DA   HISTORIA   HUMANA . 
 
3.   Uma   pequena   cidade   torna-se   sinal   do   plano   de   Deus .     A   1ª. leitura   é   como    
      um   aperitivo.     Evoca   o   paradoxo   da   minúscula   cidade   de   Belém ,   que,    porém,     
      é   grande   por   causa   de   Javé,   que   cumprirá   sua  promessa   de   chamar   nova- 
      mente    um    "pastor"    da   casa   de   Jessé  (pai  de  Davi).    A   pequena   cidade   torna- 

       se   sinal   do   plano   inicial   de   Deus  ("suas   origens   remontam   a   tempos   antigos",  Miq 5,1).     

        Não   é   a   grandeza    segundo    critérios   humanos,   que   é   decisiva   para   Deus .     



       Isso   se   mostra   plenamente   no   mistério   que   se   manifesta   em   Maria. 
 
4.   Dois   extremos .       O   evangelho   focaliza    hoje   dois   extremos :  
 
      -  a   humildade   de   uma   serva,   que   vai   ajudar   sua   prima   no   fim   da   gravidez,    
                                   reforçada   nesta   disponibilidade   por   estar   ela   mesma   grávida ;    
      -  e   a   grandeza   de   seu   Senhor,   que   ela   exalta   no   júbilo   do   Magnificat . 
 
5.   O   mistério   de   Deus   em   Maria .   Esta   união   dos   opostos   revela   o   mistério   de    

       Deus   nela.         Sua    prima ,   Isabel,    ou   melhor,    o    filho    dela,   João,   -  ainda   no    

        útero -,    torna-se   porta-voz   deste   Mistério.         Pois   ele   é   profeta,   "chamado   desde    

        o   útero   de   sua   mãe".       Saltando   no   seio   de   sua   mãe,   aponta   o   Salvador   es-         
       condido   sob   o   coração   de   Maria .     
       E   Isabel   traduz :                                
                                        "Tu   és   a   mulher   mais   bendita   do   mundo     
                                                   e    bendito   é   também   o   fruto   do   teu   seio   ...      
                                                        Feliz   és   tu,   que   acreditaste !" 

 
6.   Mistério  x   fé .      Isabel   sabe   que   O   MISTÉRIO   DE   DEUS   só   acontece   onde   é   aco-    

       lhido   na   fé ,   na   confiança   posta   nele.     Esta   fé   não   é   um   "frio   e   intelectual 

       Amém"   a   obscuridades   lógicas,    mas    engajamento   pessoal    numa   obra   de   di-     

       mensões   insondáveis . 
 
 
 
7.   O    ESPAÇO    PARA    DEUS .       Um   risco :   uma   mocinha   do   povo    carrega   em   si        
      o   restaurador   da   humanidade.    Mas   Maria   conhece   o   modo   de   agir   de  Deus .    
      O   Magnificat   o   demonstra .       Deus    opera    grandes    obras    naqueles    que    são    

       pequenos,    porque    não    são    cheios   de    si    mesmos    e    lhe    deixam   espaço.        
      O   espaço   de   um   útero   virginal .    O   espaço   de   uma   disponibilidade   despoja- 
      da   de   si . 
 
8.   "Eis-me   que   venho   para   fazer   tua   vontade !"            O   próprio   enviado   de   Deus    
      confirma   esta   maneira :   "Eis-me   que   venho   para   fazer   tua   vontade !"          Esta   
      frase   do   salmo  40    realiza-se    em   plenitude    no   Servo   por   excelência,  - Jesus, -    

       que   vem   ao   mundo    para   tornar   supérfluos    os   sacrifícios   e   holocaustos,    já    
      que   ele   mesmo  -  de  modo  insuperável  -   imola   sua   existência,  em  prol  dos  irmãos      
       (II leit.). 
 
9.   SERVIÇO    e    GRANDEZA ,    duas    faces    inseparáveis    do    Mistério    de    Deus,    cuja   
      manifestação    celebraremos    dentro    de    poucos    dias.        MISTÉRIO    DO    AMOR .      
      Claro,   amor   é   uma   palavra   humana.        Deus    é    sempre   muito   mais    do   que    

      conseguimos   dizer.          Dizem    que    o    amor    movimenta    o    mundo,    mas    é    
      preciso   ver   de   que   amor   se   trata.       O   amor   autêntico   recebe   sua   força    da    

      doação .      E   num   sentido   infinitamente   superior    pode-se   dizer   isso   de   Deus.      
      O   que   aconteceu   em   Jesus   no-lo   revela .           
   
               Este   amor   de   Deus   para   os   homens   ultrapassa   o   que   entendemos   por   amor,    
                    mas    é    um    amor    infinitamente    verdadeiro    e    infinitamente    total.      Os   céus     
                        fecundam   a   terra,    Deus   cobre   uma   humilde   criatura   com   sua   sombra .    
                         Fecundada   pelo   orvalho  do  céu,   a  terra  se  abre  para  que  brote  o  Salvador. 

 
10.   Cabe    perguntar .      Na   proximidade   do   Natal,   diante   dos   enfeites   de   nossas    
        casas,   igrejas   e    diante    das    vitrines   cheias   de   supérfluos,     cabe    perguntar     

         PARA   QUE    Jesus    veio   ao    mundo.        Ele    veio    para    fazer    a    vontade    de    
        Deus,    que    é    a    nossa    salvação ! 
 
11.   Jesus   Messias   e   Libertador .        Ele   veio   como    o    Messias    e    o    Libertador    
        anunciado   pelos   profetas.    A  1ª. leitura   descreve   Belém   como   a   cidade  onde    



        nasce   o   rei,   descendente   de   Davi,    que   será   o   Salvador   do   povo.       Davi    
        era   pastor   e   rei.      Seu   descendente,   o   Messias,   será   um   Davi   superior,   ou   

          melhor,    um   Davi   mais  plenamente   consagrado   à   vontade   de   Deus :   o   novo    

         pastor   enviado   para   conduzir   o   povo   pelos   caminhos   de   Deus . 
 
12.   Deus   elege   seu   enviado   e   também   a   mãe    que   o   dá   ao   mundo.    O   mistério   

         da   eleição   de   Deus   se   realiza   no   útero   de   Maria.           O   evangelho   de   hoje   
        narra    o    encontro    entre   Maria,  (- nos   primeiros   dias   de   gravidez -)    e    sua   prima   
        Isabel,   já   no   sexto   mês .       João   Batista,  -  ainda  no  útero  de  Isabel,  -   manifesta    
        alegria   pela   presença   do   Messias   no   seio   de   Maria.    Em   Maria   que   visita   
        Isabel,    Deus   visita   o   seu   povo   na   figura   do   Messias   que   há   de   nascer. 
 
13.   A   liderança   messiânica   de   Jesus .           Ora ,   que   significa ,   concretamente ,   a    
         liderança   messiânica   para   a   qual   Jesus  nasceu ?    
                                   Ele    veio    fazer    reinar    a    justiça    e    o    amor    
                                         que    Deus    colocou    como    fundamentos    de    seu    Reino .          

                                        Veio    ensinar-nos    a    amar-nos    mutuamente,    procurando      
                                           cada   um    servir    a    seu    irmão    em    vez    de    explorá-lo.    
 
14.   "...   para   fazer   tua   vontade".            Jesus   não   veio   exercer   as   funções   dos   sa- 
         cerdotes   do  AT   -  oferecer   sacrifícios  de  bois  e  cordeiros   -   mas    realizar    a    vontade    

          do   Pai,    até   o   dom   da   própria   vida :    "deste-me   um   corpo  ...    aqui   estou   ...    

          para   fazer   tua   vontade"   (II leit.).               O   nascimento  de   Jesus    é    o    primeiro    
         momento   do   DOM   da   vida   de   Jesus.        O    presépio    do    nascimento    é    da    

          mesma    madeira    que    a    cruz    da    Sexta-feira   Santa. 
 
 
 
 
15.   Imitar   a   quem   ama .    A   disposição   com   que   Jesus   oferece   sua   vida   à    von- 

         tade   do   Pai    é   um   exemplo   para   nós.    Só   acolheremos   Jesus   de   verdade, 
        se   assumirmos   sua   atitude   como   programa   para   nossa   vida.          O   amor   é    
        contagioso.     Quem   ama,   gosta   de   imitar   a   quem   ama.    
 
                  Nosso   cristianismo   não   é   em   primeiro   lugar   
                    uma   questão   de   ritos   e   práticas   devocionais,    
                    mas   de   fazer   a   vontade   do   Pai .              
                             É   antes   de   tudo,    
                                adesão   ao   plano   divino   da   salvação,   
                                que   as   nossas   mãos   vão   pôr   em   prática.   
                                É   assumir   a   justiça,   o   respeito,   a   libertação    
                                e   o   amor   em   atos   e   de   verdade,  
                                aquilo   que   Deus   deseja   para   todos   os   homens.   
 
       As   práticas   devocionais    devem   ser   alimento    para   a   prática   de   nossa   vida      
       no   meio   da   sociedade,  ...    e   não   desculpa   e   fuga .    
 
                               Não   basta   entrarmos   no   templo ;     
                               devemos   dizer :   "Eis-me   aqui,   para   fazer   tua   vontade !" 
      
                                                               Se   Natal   significa   acolher   Jesus,    
                                                                   essa   acolhida   só   será   verdadeira     
                                                                      se,   -  com  ele,  -   repetirmos :   "EIS-ME   AQUI !" 
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