
REFLEXÃO  BÍBLICA       -      1º.   DOMINGO     do    ADVENTO       -      Ano  A    -    01.12.2019 
                                 Ficai   atentos   pois   não   sabeis   em   que   dia   virá   o   Senhor ! 

 
Evangelho:      Mt   24,  37 – 44          -        Por  isso,   também    vós   ficai   preparados ! 
 
1.   O   "discurso   escatológico".    Os   capítulos  24  e  25   de   Mateus   formam   o  
"discurso   
      escatológico".   Dois  temas  importantes  nascem  desses  capítulos :    
 
       1.1.   O   fim   do   Templo   e   a   destruição   de   Jerusalém.        Esses   dois   
acontecimentos   
              marcam,   -  para  os  cristãos, -   o   início   de   uma   nova   época ,   a   
humanidade   
              nova   surgida   da   prática   de   Jesus   e   de   seus   seguidores .        De  fato,   
em   
              24,1    Jesus   "sai   do   Templo",    e    isso    não   é   simples   constatação    de    
um   
              fato,    mas    leitura   teológica :    abandona-se   um   tipo   de   sociedade   que   
não    
              tem   mais   nada   a  oferecer   para   abraçar   "o   novo"   que   nasce   do   
compromis- 
               so   "vigilante"   na   nova   sociedade . 

 
       1.2.   O   desconhecimento   em   relação   à   vinda   do   Filho   do   Homem    e   a   
consequente   

                vigilância    enquanto   gesto   ativo   que   compromete   as  pessoas   na   
transforma- 
               ção   da   realidade .     O  evangelho  deste  domingo   refere-se   ao  segundo  
tema . 
 
2.   Veremos:          a.    dois   modos   de   fazer   as   coisas     -   vv. 27-41 
                              b.    a   solução   é   vigiar     -   vv. 42-44 
 
 
               a.    dois   modos   de   fazer   as   coisas     -   vv. 27-41 
 
3.   Quando  ???       Ninguém   sabe   quando   será   o   fim   do   mundo.       Nem    
podemos   
      pretender   que   apareçam   sinais   espetaculares    anunciando   que    a   hora   
está   para   
      chegar,   pois   a   vinda   do   Filho   do   Homem   será   como   nos   dias   de   Noé  
(v. 37;  

          cf. Gn 6-8) . 
       Naquela   ocasião,   as   pessoas   levavam   a   vidinha   de   sempre :    "comiam    e   
be- 
       biam,    casavam-se    e   davam-se    em   casamento" (v.38) .       Nada   de   
extraordinário    



       para   anunciar   a   iminência   do   dilúvio,   a   não  ser   a   presença  de  Noé   
"que   era   
        pessoa   justa   entre   seus   conterrâneos,   andava   com   Deus,    e   por   isso   obteve   
o   fa- 

        vor   de   Javé" (cf. Gn 6,8-9). 
 
4.   Por   quê  ???     O  evangelho   não   emite   um  julgamento   a  respeito  da  
conduta   das    
      pessoas    no  tempo   de   Noé.     O  livro  do  Gênesis,   ao  contrário,   salienta   o   
aumento    

      da   violência   até   chegar   a   uma   situação    insuportável .     Mateus   se  limita   a   
frisar   
      que   os   contemporâneos   de   Noé    "nada   perceberam   até   que   veio   o   
dilúvio    e    
      arrasou  a    todos" (v.39a). 
 
5.   Atento   e   sensível    ao   momento   presente .          Contudo,   não   devemos   
desprezar   a    
      insensibilidade   das   pessoas   daquele   tempo   e   de   hoje   também .          No    
fundo ,        
                    a   vinda   do   Filho   do   Homem    é   uma   questão   de   sensibilidade   em   
relação        
                    ao   momento   presente,   semelhante   à   de   Noé,   qualificado   como   pessoa   
justa .  

       É   aí   que   se   joga   o   destino   da   sociedade :      " assim   acontecerá   na   vinda   
do   
       Filho   do   Homem .        Dois   homens   estarão   trabalhando   no   campo :    um   
será   
       levado   e   o   outro   será   deixado .    Duas   mulheres   estarão   moendo   no   
moinho:    
       uma   será   levada   e   a   outra   deixada"  (vv. 39a-41). 
 
6.   Por   que   essa   diferença   de   sortes ?         Qual   terá   sido    o   critério  de   
seleção,   se   
      aparentemente   os   dois   homens   e   as  duas   mulheres   estavam   fazendo   
exatamen-  
      te   as   mesmas  coisas ?    A  resposta   está   no   modo   como   as   pessoas   
agem.    Há       
      quem   vive   o   presente   preparando   o   futuro,   e   há   quem   não   aprendeu  
da   his-    
      tória  (- os  tempos  de  Noé -)    e   não   sabe   como   viver   o   presente   ... 
 
               b.    a   solução   é   vigiar     -   vv. 42-44 
 
7.   O   que   é   vigiar ?      Para  alguns,   pode   ser   uma   atitude   policialesca   por   se  
con-  
      siderarem   donos   da   verdade .   Parece   que   Mateus   não   pensava   assim.   
No   epi-  



      sódio  do  Getsêmani  (cf.  26, 38.40-41),   Jesus   pede   aos  discípulos  que   vigiem  com   
ele.     
 
       7.1.   Vigilância,    nesse    caso,    é   solidarizar-se   com   Jesus,   que   está   para   ser   
morto   
             por   uma   sociedade   baseada   na   mentira   e   na   injustiça.   Isso   pode   
iluminar      
             o   trecho  em  questão .    
 
       7.2.  Jesus   não   está   à  procura   de   inquisidores,   nem  declarou  aberta   a   
temporada    
             de   caça  às   bruxas ;    ele   quer   pessoas   que,   apesar   de   não   saberem   
quan-      
             do  o  Senhor  virá,   solidarizam-se   com   os   que   clamam   por   sua   vinda,   
pro- 
             jetando   luzes   novas   sobre   a   escuridão   que   invade   nossa   sociedade .       
Os    
             que   assim   agem,   colhem   desde   já   as   sementes   de   eternidade    que   
se   en- 
             contram   no   momento   presente . 
 
 
1ª.   Leitura:     Is   2,  1 – 5        -      Vinde   todos  ...   e   deixemo-nos   guiar   pela   luz   do   Senhor . 
 
8.   Tempos  difíceis .    Isaías   viveu   tempos   difíceis    em  que   o  povo,  -  esgotado  pelo  

peso   

       dos  tributos,  -    era   enganado   pelas   lideranças   político-religiosas .    Elas   
buscavam   
      apoio   em   alianças   que     os    profetas,    -  porta-vozes   das   esperanças   populares , -   
con- 
      testavam   fortemente    pois   se   fundavam    no   medo,   insegurança   e   
submissão  do    
      fraco   ao   forte . 
 
9.   A   intuição   de   um   homem   de   Deus .      O   profeta   tem   uma   visão   acerca   de  
Ju- 
      dá   e   Jerusalém  (v.1) .     Trata-se    da    intuição    profunda    de    um    homem    de    
Deus     

       que    procura    estar    atento    ao    clamor    do    seu    povo .     
       A   visão   fala   de    tempos   futuros   que,   para  o  bom  entendedor,    não   são   
projeta- 
       dos   para   o   fim   da   história   ou   além  dela .      AO    CONTRÁRIO,      pretende    
suscitar,     
       desde   já,   a  virada  histórica   que   surge   a  partir   da   tomada   de   consciência  
dos    
       empobrecidos   que   não   perderam   a   esperança   nem   a   disposição   em   
lutar.     A      



        visão   se   refere   ao   monte   da   casa   do  Senhor,  ou  seja,   o   monte   Sião,   
sobre  o  
        qual   foi   construído   o   Templo . 
 
10.   Monte   =   lugar   de   encontro   com   a   divindade .      Ele   estará   firmemente   
estabele- 
        cido    no   ponto   mais   alto   das   montanhas   e   dominará   as  colinas  (v.2).        
Para   
         os    povos    antigos,    os    montes    eram    lugar   de   encontro   com   a   
divindade .        

              Afirmando   que    o   monte    da   casa   do   Senhor    estará    acima   de    
todas    as    
         montanhas,    Isaías  intuiu   um  tempo   em  que    o  mundo   inteiro   irá   prestar   
cul- 
         to   ao   único   Deus   verdadeiro,    o   Deus   juiz   dos   povos    e   árbitro   de   
muitas    
         nações  (v.4a) . 
 
11.   Farol    que    irradia    e   converge .        Isaías    imagina   o   monte   da   casa   de   
Deus  
        como   farol   que   irradia   a   instrução  ( lei )   e   a   Palavra   do   Senhor  (v.3c)    e   
como     

         ponto   de   convergência   de   todos   os   povos,   numa  grande   peregrinação,   
semelhante 
         às   romarias   do   povo  de  Deus   em  direção  ao  Templo : " vamos   subir   ao   
mon-  
         te   do  Senhor   e   à   casa   do   Deus   de   Jacó" (v.3a) .     
         POR   QUÊ ?     Para   conhecer,   -  a  partir  da  experiência  de  Israel,  -   o   modo   
di- 
        ferente   de   fazer   história    para   construir   sociedade   nova :    "ele    nos   
ensinará    
        seus   caminhos,   para   que   andemos   nas   suas   estradas" (v.3b) .    Um   povo,   o  
povo       

         de   Deus,   puxa   a   fila   da   romaria :   "casa   de  Jacó,   deixemo-nos   guiar   pela   
luz    
        do   Senhor" (v.5) . 
 
12.   E   o   resultado ?      Qual   será   o   resultado   disso ?      A   transformação   de   
toda   a   
        sociedade,   não   mais   a   torre   de   Babel (cf. Gn 11,1-9) ,   símbolo  da  desagregação  
so-   
        cial,  e   sim   a   criação   do   mundo   novo,    sem   fronteiras,   porque   a   norma   
úl-  
        tima    será   a   justiça   que   vem   de   Deus    e    transforma    as    relações    
entre   as    
         pessoas   e   os   povos .     
 



13.   Fruto   =   a   paz    que    decorre    da    justiça .     Fruto   maduro   dessa   união   
universal    
        será   a   paz   que  decorre   da   justiça :   "eles   transformarão   suas   espadas   
em  en- 
        xadas    e   suas   lanças    em   foices .         Povo   algum   levantará   a   espada   
contra      
        outro   povo,   nem   mesmo    farão   exercícios   de   guerra" (v.4b) . 
        
        13.1.   Justiça,   paz,   desarmamento,   bem-estar   para   todos :   isto   é   o   que   o  
profeta  
                 intui   a   partir   do   reconhecimento   do    único   Deus   verdadeiro  que   
cami-    
                 nha   no   meio   do   seu   povo .     Em  síntese,   um   pentecostes   em   pleno   
co-    
                 ração   do   Antigo   Testamento .  
  
         13.2.  Quando   isso   irá   acontecer ?      Quando   um   povo   consciente   e   
organizado   
                  puxar   a   fila,   deixando-se   guiar   pela   luz   do   Senhor . 
 
 
2ª.  Leitura:   Rm   13,  11 – 14a    -   Despojemo-nos  das  ações  das  trevas,  vistamos  as  armas  da  luz.           

 
14.   As   consequências   de   ser   cristão .    A  partir   do   capítulo  12   da   Carta   aos  
Roma- 
        nos,   Paulo   inicia   longa   exortação,   procurando   mostrar   àquela   
comunidade   as   
        consequências   de   ser  cristão .          Os   versículos   escolhidos   para   este   
domingo        
        fazem   parte   desse   tema.               Os    que    pela    fé    e    pelo    batismo    
aderiram    a     
        Cristo    -   enquanto   proposta   e   início   de   um   mundo   novo,  -    descobrem    no    
tempo      

         presente   sementes   de   eternidade .     Por   isso   são   capazes   de   transformar   a   
vida    
        do   dia-a-dia   em   tempo   de   graça  (Kairós ,  em  grego)   e   de   salvação . 
 
15.   Acordar    porque    nossa    salvação    está    perto ?        O   texto   de   hoje   começa   
com   
        uma   afirmação :   "vocês   sabem   em   que   tempo  (kairós)    estamos   vivendo :    
já    é    
        hora   de   acordar,   pois   nossa   salvação   está   mais  perto   do  que   quando   
abra-   
        çamos   a   fé"  (v.11) .         
 
         15.1.   Os   cristãos   leem   o   presente   à   luz   do   que   Jesus   fez   e   continua  
fazen- 



                 do   "até    que    Deus    seja    tudo    em    todos".           Paulo   fala   de   um   
futuro    
                  próximo,   que   não   é   necessariamente   a   data   do   fim   dos   tempos .  
     
         15.2.   Ao   contrário,    fala   de   um   futuro   enquanto   oportunidade    oferecida   
a   to-      
                 dos   os   que   sonham    e   lutam   com   aquele   tipo   de    sociedade    pela   
qual    
                 Jesus   deu   a   vida .     Nesse   sentido,    os   cristãos    vivem    o    presente    
abertos     
                  para    o    futuro,    semeando    -   aqui    e    agora   -    as    sementes    de    um    
tempo    

                  novo .         É   verdade   que,    -   à   medida   que   caminham,  -    as   pessoas   
se    
                 aproximam   sempre   mais  do  fim .     Mas   o   que   Paulo   prevê,   à   
semelhan-   
                 ça   de   Isaías  (cf. 1ª. leitura) ,    é   que    já   está   raiando    a   madrugada   da   
vida    
                 plena   para   todos,    madrugada   que   tem   as   cores   e   harmonias   da   
manhã       
                 da   ressurreição   de   Cristo . 
 
16.   Semear   no   presente   os   frutos   do   futuro .     Os   versículos   em   questão   
falam   de      
        noite,   trevas,   sono,   madrugada,   acordar ;    falam  também   de   ações   de   
injustiça     
        (obras  das  trevas)    e   citam   algumas,   e   de   ações   de   justiça  (vida  decente),   de   
rou-  
        pas   novas   e   de   armas   da   luz .    São   imagens   que   os   primeiros  cristãos   
usa-  
        vam   para   falar  do  batismo   e   para   mostrar  "o   novo"  que   surge   da   
militância    
        cristã,   que   semeia   no   presente   aqueles   frutos   que   sonham   colher   um   
dia . 
 
17.   É   hora   de   acordar !      Acorda,  povo!   É   tempo   de   novas   oportunidades  
para  a    
        fé .    A  alvorada   de   um   novo   tempo   já   está   raiando   em  nossas  
comunidades !  
 
 
R e f l e t i n d o    . . . 

 
 
1.   Advento  =   vinda .       Celebramos   advento,  chegada ...    mas   não   se   trata   de   um    
      fato   ocorrido   há   dois   mil   anos   atrás .       Uma   simples   lembrança,   uma   vaga   
      recordação .         A   vinda   de   Cristo   tem   atualidade   ainda   hoje     -  aqui   e   agora  -      

       para   nós . 



 
 2.   Vinda   como   LUZ  ...    sem   medo   ou   ameaça .       O   ensinamento   deste   domingo     
       brota    tanto    do   texto   das   leituras    quanto    do   seu   lugar   no   início   do   ano   
       litúrgico :  orientando-nos   para   o   Senhor   que   vem,   esboça   a   perspectiva   glo-  
       bal   do   "tempo   cristão".             Desde   o   início   nos   é   apresentada   a   perspectiva   

        final :   a   vinda   do   Filho   do   Homem  (ev.) .    Nesta   perspectiva,   porém,   não   do-    
       minam   ameaça   e   medo,   e   sim,   a    LUZ    orientadora   para   nosso   caminho :    "a 
       ti,   Senhor,   elevo   minha   alma"  (Sl 25) . 
 
3.   Expectativa   cristã   do   "Senhor   que   vem".    Para   entender   o   espírito  do  Advento    
      e  da   escatologia   cristã   é   preciso   ver   a   relação   entre   a   espera   do   Messias  
      (AT)   e   a   expectativa   cristã .                A   espera   veterotestamentária   do   Messias    
      ( =  Cristo )    prefigura   a   expectativa   cristã   do    "Senhor   que   vem",    na   "segunda    
      vinda"   ( no   fim   dos   tempos ),   e   sobretudo   cada   dia   ( no  encontro   de   cada   um    e   de    

        toda   a   comunidade    com   Jesus,   Senhor   de   nossa   vida ) .       Por  isso,   podemos   "acorrer    
      ao   encontro   do   Cristo   que   vem"  ( oração  do  dia ) . 
 
4.   A   visão   "utópica"   de   Isaías .         A   1ª. leitura   recua   longe   para   olhar   melhor :    
      descreve   a   visão   "utópica"   de   Isaías,   por   volta   do   ano   700  a.C. :    todos  os   

       povos   se   unirão   em   torno   do   templo   de   Jerusalém .     As   armas   serão   trans- 
      formadas   em   instrumentos   agrícolas .    Haverá   paz  ...   Setecentos   anos   depois,    
      a   primeira   vinda   de   Cristo    marcou   o   irreversível   início   da    realização   desse   
     "projeto"  de  Deus .    Sua   nova   vinda,   no  fim  dos  tempos,  marcará  o  ponto  final .     
 
5.   Utopia   e    caminhar .        Neste   e   nos   próximos   domingos   aparecem,   nas   leitu- 
      ras   de   Isaías,   as   "utopias   do   Antigo   Testamento" ,    imagens   daquilo   que   se    
      espera   de   Deus   quando   vier   o   seu   Cristo-Messias  (I leit.) . 
             O   Messias   implantará   a   "paz"  ( =  harmonia   e   felicidade  )   no   monte   santo ,   ao      
       qual   todas   as   nações  ( inclusive   nós,)   são   convidadas   a   subir   com   alegria . 
 
       Consideremos    os   dois   temas :   a   utopia    e   o   caminhar   para  ... 
        5.1.   a   utopia :   transformar   lanças   em   foices   ...    tanques   de   guerra    em    tra- 
               tores  ...  ; 
 
        5.2.  o  " caminhar " :    o   passo   a   passo   que   fazemos,   nossa   participação   ativa   
               na   salvação   que   vem   de   Deus .   O   salmo   responsorial   dá   eco   a   isso:   
               subir   ao   recinto   do   templo,    caminhar   para   o   lugar    onde    habita   Deus    
               e   onde   está   a   sua   paz . 
 
6.   Despertar   para   quê ,   para   quem ?     Chamam-nos   a   atenção   o   evangelho   e   a    
      2ª.  leitura .    Não   podemos   viver   dormindo.    Devemos   viver   em   estado  desperto, 

      à   luz   do   dia   de   Cristo,   para   que   ele   sempre   nos   possa   encontrar   dispostos    
      para   a   vida   de   incansável   caridade   que   ele   nos   ensinou . 
 
7.   Vamos    ao  encontro   do  Senhor  que  vem !          Paulo    acentua   que   corremos   ao   
      encontro   do   Senhor    não   de   mãos   vazias,   mas   com   as   nossas   boas   obras    
      como   presente   a   oferecer .     
    
       7.1.   Levantar-nos   de   nossa   imobilidade,   revestir-nos   de   Cristo .     Nossa   partici- 
               pação   na   salvação   que   vem   de   Deus    é   uma   participação   prática,   éti- 
               ca .            Os   dons   que   de   Deus   recebemos   transformam-se,    assim,    em     
               antecipação   da   realidade   escatológica   e   vida  (oração  sobre  as  oferendas ),    en-   



               quanto   caminhamos   entre    as   coisas    que    passam    rumo    às    que    não    
               passam  ( oração  final ) . 

 
       7.2.   Tal   é   a   perspectiva   cristã   da   vida   e   do   mundo :   revivendo   a   sempre   a- 
               tual   expectativa   messiânica   ( isto  é,   da  salvação  que  vem  de  Deus ) ,    anima- 
               mo-nos   a   assumir ,   -  por   nossa   parte ,  -   uma   atitude   ética   renovadora ,     
                que   transforma   nós   mesmos   e   nossa   sociedade . 
 
 
8.   Um   projeto   novo   e   definitivo   para   o   mundo .      Jesus   veio   inaugurar   o   projeto   

               definitivo   de   Deus   para   o   mundo .     Ele   será   também   o   juiz   da   História,    
              na   sua   vinda   final .     
    
       8.1.  Um   projeto   comunitário .         Esse   projeto   de   Deus,   que   Jesus   veio   inau- 
             gurar   e   que   ele   julgará,   é    comunitário .     É   a   constituição   de   um   povo    
             de  Deus,   formado   por   todas   as   nações,   dispostas   a   praticar   a   justiça  e   
             a   caridade   fraterna . 
 
       8.2.  Na   construção   de   uma   transformação   histórica .       Para   que   isso   se  rea- 
             lize,   deve   acontecer   uma   transformação   histórica .     Nós   devemos   dar   os   
             necessários   passos   históricos,   para  que   o  plano  de  Deus   chegue   até  nós:    
              preparar,    pela   transformação   de   nossos   corações   e   de  nossa   sociedade,    a   
              plenitude   que   vem   de   Deus .        

             Nossa   participação   no   projeto   de   Deus   consiste   em   tornar   nossa   socie- 
             dade   "digna"   para   a   nova   vinda   de   Cristo,    através   do   nosso   empenho    
             pessoal   e   dos   passos  da  comunidade   para   uma   maior   solidariedade . 
 
9.   A  cada   dia   comprometidos   com   Cristo .          O   Cristo   vem   também,   cada   dia,    
      na   vida   de   cada   um .      Que   ele   nos   encontre   comprometidos   com   a   cons- 
      trução   da   História   como   ele   a   "sonhou"    e   com   os   critérios   que   ele   usará    
      para   julgar :    o   amor   aos   mais   pequenos   dos   irmãos,    sustentado   pela   oração,    

       na   qual   expomos   nossa   vida   diante   dele .           Atentos   às   coisas   do   Senhor,    
      teremos   paz   profunda    e    seremos   capazes   de    dedicação    total    na    alegria ,    
      no   trabalho   e   na   luta . 
 
10.   Um   alerta  ...     vigiai !           O   evangelho   nos   chama   a   atenção   para   a   vinda    
        do   Senhor   que   será   de   forma   inesperada .      Não   há   e   não   haverá   sinais    
        que   indiquem   o   dia   e   a   hora .    Resta   somente   uma   atitude   coerente :   estar    

         vigilante .   VIGIAR  !     As   duas   comparações   convidam   a   vigiar .     
    
         10.1.   Noé   com   o   dilúvio   que   vem   de   modo   inesperado .          E   também   os   
                  dois   casos    -  um   masculino   e   um   feminino  -    em   que,   em   suas   ocupa- 
                  ções   habituais,   as   pessoas   são   surpreendidos   pelo   dia   do   Senhor .    
                          Isto   quer   chamar   a   atenção   dos   cristãos   que   não   são   diferentes   
                   dos   demais    em    suas    ocupações,   ( ...   e  que  serão  chamados   também ! )    
                   mas    que   a   diferença   deve   estar   no   interior,    na   vivência    dos    valores    

                     do   Reino   que   motiva   todas   as   opções  ( atitudes   e   ações ) .   
 
         10.2.   O   ladrão   que   surpreende   o   dono   da   casa .    Aqui   só   resta   a   vigilân- 
                   cia .      A   vinda   de   Cristo   está   anunciada     e    é   certa  ...     porém ,    só    
                   Deus   sabe   quando !       O   importante   é   estar   preparado   =   aquele   que   
                   aderiu   ao   Filho   de   Deus   e   ao   seu   projeto   do   Reino . 



 
 
11.   Vigilantes   e   atentos .        O   Senhor   não   nos   deve   encontrar   ansiosos   e   irre- 
        quietos,   mas   acordados,   vigilantes,   atentos   e   sempre   dedicados   a   seu   ser-    
        viço   na   prática   do   amor   ao   irmão .    
         
        11.1.  Vigiar   é   solidarizar-se   com   Jesus   e   com   seu   projeto .   Vigiar   é   fazer   o      

                  que   devemos   fazer :   AMAR !       Construir,   -  pelo  amor,  -   a   paz,   a   justiça    
                 e   uma   ética   da   responsabilidade   que  nos  leve   a  superar   os   limites  de  
                 uma   sociedade   consumista . 
 
         11.2.  Vigiar   para   não   ser   conivente    com   essa   sociedade    que    nos   força   a   
                  acreditar   que   SER   É   CONSUMIR !    E  o  Natal   nada   mais   é   do   que   uma    
                  festa   de   gastança,    de   compras,    de   comes   e   bebes  ...      enfim,   uma       
                  data   especial   para   se   consumir   mais . 
 
         11.3.   Pobre    Natal !!!       Foram-se   todas   as   expectativas   do   Menino   Filho   de   
                  Deus   ao   encarnar-se .             Foi-se   o   projeto   de   Deus    pensado   numa       
                  sociedade    de    SOLIDARIEDADE,      FRATERNIDADE,      IGUALDADE    e    PAZ    -  de   fato  -        
                  para   todos .            Que   ressoe   e   se   ouça   o   anúncio   da   "paz   na   terra    

                    aos    homens   a   quem  Deus   quer   bem !"    
 
 
12.   A   voz   do   profeta ...     Proclamada   há   700  anos   a.C. ,   a   profecia   não   espera    
        a   salvação   a   partir   de   estratégias   político-militares,    mas   do   Deus   de   Sião    
        e   do   universo .      ...       E   nós  ???       Será   que   também    não   estamos   ainda    
        arraigados   a   estratégias   e   soluções   salvadoras   imediatistas   e   do   nosso   jei- 
        to ?   ...    Difícil   entender   o   jeito   de   Deus !     Ele   é   sempre   diferente   do   nosso!    

    

                  Para   nós   também   ressoa   a   voz   do   profeta :   acontecerá  !!!    Resta   per-    
                 guntar :   com   a   vinda,   a   morte   e   a    ressurreição   do   Cristo,    de   onde                 
                 esperamos  a  salvação?   E  como  esperamos?   E  o  que  estamos  fazendo? 
 
 
13.   Brilha   a   luz   de   Cristo .     Vivemos   no   tempo   da   graça,   do  "kairós".       Com   a   
        vinda   de   Cristo,   chegou   o   dia   decisivo .           Sua   luz   brilha   para   todos   os   
        homens   ( também   para   você ! ) .            De   fato,   brilhou   e   brilha   a   luz   de   Cristo    
        em   nossa   vida ?      Nossa   vida   é   iluminada   pelo   Cristo   ( ou  só   há   lampejos   de   

          luz,   e   o   resto   são   trevas ? ) .        Sua   luz   orienta   nossa   vida   ...      dá   a   direção    
        certa  ...    pauta   os   valores   que   seguimos ?  
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