“Do sonho e da Promessa à realidade”
Podemos situar o tema do próximo Domingo à volta da missão profética. Ela é um apelo à conversão, à renovação, no
sentido de eliminar todos os obstáculos que impedem a chegada do Senhor ao nosso mundo e ao coração dos homens.
Esta missão é uma exigência que é feita a todos os baptizados, chamados - neste tempo em especial - a dar testemunho
da salvação/libertação que Jesus Cristo veio trazer.
A 1ª leitura sugere que este “caminho” de conversão é um verdadeiro êxodo da terra da escravidão, para a terra da
felicidade e da liberdade. Durante o percurso, somos convidados a despir-nos de todas as cadeias que nos impedem de
acolher a proposta libertadora que Deus nos faz. A leitura convidanos, ainda, a viver este tempo numa serena alegria,
confiantes no Deus que não desiste de nos apresentar uma proposta de salvação, apesar dos nossos erros e
dificuldades.
A 2ª leitura chama a atenção para o facto de a comunidade se dever preocupar com o anúncio profético e manifestar,
em concreto, a sua solidariedade para com todos aqueles que fazem sua a causa do Evangelho. Sugere, também, que
a comunidade deve dar um verdadeiro testemunho de caridade, banindo as divisões e os conflitos: só assim ela dará
testemunho do Senhor que vem.
O Evangelho apresenta-nos o profeta João Baptista, que convida os homens a uma transformação total quanto à forma
de pensar e de agir, quanto aos valores e às prioridades da vida. Para que Jesus possa caminhar ao encontro de cada
homem e apresentar-lhe uma proposta de salvação, é necessário que os corações estejam livres e disponíveis para
acolher a Boa Nova do Reino. É esta missão profética que Deus continua, hoje, a confiar-nos.

LITURGIA DA PALAVRA
LEITURA I

Leitura do Livro de Baruc «Bar 5, 1-9»
"Deus mostrará o teu esplendor"

Jerusalém, deixa a tua veste de luto e aflição
e reveste para sempre a beleza da glória que vem de Deus.
Cobre-te com o manto da justiça que vem de Deus
e coloca sobre a cabeça o diadema da glória do Eterno.
Deus vai mostrar o teu esplendor
a toda a criatura que há debaixo do céu;
Deus te dará para sempre este nome:
«Paz da justiça e glória da piedade».
Levanta-te, Jerusalém,
sobe ao alto e olha para o Oriente:
vê os teus filhos reunidos desde o Poente ao Nascente,
por ordem do Deus Santo,
felizes por Deus Se ter lembrado deles.
Tinham-te deixado, caminhando a pé, levados pelos inimigos;
mas agora é Deus que os reconduz a ti,
trazidos em triunfo, como filhos de reis.
Deus decidiu abater todos os altos montes e as colinas seculares
e encher os vales, para se aplanar a terra,
a fim de que Israel possa caminhar em segurança,
na glória de Deus.
Também os bosques e todas as árvores aromáticas
darão sombra a Israel, por ordem de Deus,
porque Deus conduzirá Israel na alegria,
à luz da sua glória,
com a misericórdia e a justiça que d’Ele procedem.
Palavra do Senhor
LEITURA II

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Filipenses «Filip 1,4-6.8-11»
"Puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo"
Irmãos:
Em todas as minhas orações,
peço sempre com alegria por todos vós,
recordando-me da parte que tomastes na causa do Evangelho,
desde o primeiro dia até ao presente.
Tenho plena confiança
de que Aquele que começou em vós tão boa obra
há-de levá-la a bom termo até ao dia de Cristo Jesus.
Deus é testemunha
de que vos amo a todos no coração de Cristo Jesus.
Por isso Lhe peço que a vossa caridade
cresça cada vez mais em ciência e discernimento,
para que possais distinguir o que é melhor
e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo,
na plenitude dos frutos de justiça
que se obtêm por Jesus Cristo,
para louvor e glória de Deus.
Palavra do Senhor

EVANGELHO

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas «Lc 3, 1-6»
"Toda a criatura verá a salvação de Deus"
No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério,
quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia,
Herodes tetrarca da Galileia,
seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconítide
e Lisânias tetrarca de Abilene,
no pontificado de Anás e Caifás,
foi dirigida a palavra de Deus
a João, filho de Zacarias, no deserto.
E ele percorreu toda a zona do rio Jordão,
pregando um baptismo de penitência
para a remissão dos pecados,
como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías:
«Uma voz clama no deserto:
‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas.
Sejam alteados todos os vales
e abatidos os montes e as colinas;
endireitem-se os caminhos tortuosos
e aplanem-se as veredas escarpadas;
e toda a criatura verá a salvação de Deus’».
Palavra da Salvação

REFLEXÃO
Neste segundo domingo do Advento, João Baptista aparece como uma voz no deserto, fazendo um forte apelo à
conversão, com confiança, para preparar o "Caminho do Senhor". É o grande pregador do Advento, que ainda hoje nos
ensina a preparar o Caminho de Jesus para o Natal.
A 1ª leitura anuncia o "Caminho" de um novo "Êxodo" (Bar 5,1-9). Ao povo sofrido no exílio, o Profeta Baruc dirige uma
profecia cheia de esperança e vibrante alegria: o próprio Deus preparará o caminho do regresso: "Deus decidiu abater
todos os altos montes e as colinas seculares e encher os vales, para se aplanar a terra, a fim de que Israel possa
caminhar em segurança, na glória de Deus."
O Advento é um tempo favorável para o nosso "êxodo": devemo-nos desfazer das cadeias que impedem a acção
libertadora de Deus e o regresso à nova Jerusalém da alegria e da liberdade. Quais são as escravidões que ainda nos
prendem e nos impedem de acolher o Senhor que vem?
Na 2ª Leitura, S. Paulo lembra os filipenses, que o Senhor vem e sua proposta de salvação chega a todos os povos se
assumimos o compromisso missionário e se a caridade entre nós for uma realidade viva (Fl 1,4-6.8-11). Somos uma
Comunidade "a caminho" que acolhe o Senhor que vem...
O Evangelho apresenta João Baptista, convidando a preparar o Caminho do Senhor (Lc 3.1-6). João Baptista é "a Voz
que clama no deserto", preparando o coração dos homens para acolher o Messias.
Detalhes do texto:
1. Lucas faz uma longa introdução histórica: situa concretamente, no espaço e no tempo, os factos da Salvação: a
pregação de João e a intervenção de Deus na história.
2. "A Palavra de Deus desceu sobre João". Deus rompeu um longo silêncio de 300 anos sem profetas e enviou o
último profeta do Antigo Testamento: João Baptista.

3. Tudo começou no Deserto... O "Deserto", na História de Israel, lembrava muitas coisas: Libertação...
Purificação... Aliança... Esperança da Terra Prometida... No tempo de Jesus, era para o deserto que se dirigia
quem queria repetir a experiência espiritual dos antepassados.
4. "Ele percorria toda a região do Jordão...". Jordão era a fronteira por onde entraram na Terra Prometida. No
baptismo de João, cada um repetia o gesto de entrar, através do Jordão, na Terra da Liberdade... na verdadeira
Terra Prometida.
O anúncio de João Baptista:
1. Um apelo de conversão: "Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas... todo vale será aterrado, toda
montanha e colina serão rebaixados..."
2. Este processo de conversão é um verdadeiro êxodo, que nos transportará da terra da opressão para a terra nova
da liberdade, da graça e da paz. Só quem aceita percorrer esse "caminho" experimentará a "salvação de Deus".
3. Um anúncio de esperança: "Todos verão a salvação de Deus...". A salvação é oferecida para todos os homens,
também para nós...
O testemunho de João Baptista:
1. Preparou-se no "deserto": o barulho das festas não é ambiente propício para anunciar nem para ouvir o convite à
penitência. Para escutar a voz de Deus, é necessário criar um clima de silêncio, de escuta: Que tal no advento,
desligar a TV para termos momentos de "deserto"?
2. Desprendimento: manifestado na sobriedade do comer e do vestir: vestindo pele de camelo e comendo gafanhotos
e mel silvestre... Temos o mesmo espírito de João Baptista?
3. O caminho a seguir: ‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas’.
4. Endireitar as veredas: Nem sempre seguimos o caminho recto, indicado por Cristo: do amor, da doação, do
serviço... Quais as estradas tortuosas a endireitar para chegar até Deus?
5. Sejam alteados todos os vales...: quais os vales a preencher na vida profissional, na vida espiritual, na vida
familiar, na vida da comunidade?
6. ... e abatidos os montes e as colinas: baixar nosso orgulho, a nossa auto-suficiência... Os mais simples e
humildes encontraram o Messias no seu caminho... Os poderosos e orgulhosos não chegaram até Belém.
Baruc e João Baptista foram mensageiros de Deus para preparar os caminhos do Senhor aos homens do seu tempo...
Deus não poderia servir-se também de nós para preparar os homens de hoje para a vinda de Cristo no Natal deste ano?
{Transcrito por Avelino Seixas}
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