“Vigiai…….”
Iniciamos no próximo domingo um novo Ano Litúrgico, com o Tempo do Advento. É por meio dele que somos introduzidos
no Tempo do Natal. Mas não somente, pois aguardamos o Senhor Jesus que já veio e virá uma segunda vez. Por isso,
começamos nosso caminho a partir do fim. Em consonância com o último domingo (que celebramos a solenidade de
Cristo Rei), o Evangelho nos traz um trecho escatológico. Agora, refletindo a partir do olhar do evangelista São Mateus.
«ESCATOLOGIA (do grego antigo εσχατος, “último”, mais o sufixo-logia) parte da teologia que trata dos últimos eventos
na história do mundo ou do destino final do gênero humano, comumente denominado como fim dos tempos»
A 1ª leitura convida os homens - todos os homens, de todas as raças e nações - a dirigirem-se à montanha onde reside
o Senhor. É do encontro com o Senhor e com a sua Palavra que resultará um mundo de concórdia, de harmonia, de paz
sem fim.
A 2ª leitura recomenda aos crentes que despertem da letargia que os mantém presos ao mundo das trevas (o mundo do
egoísmo, da injustiça, da mentira, do pecado), que se vistam da luz (a vida de Deus, que Cristo ofereceu a todos) e que
caminhem, com alegria e esperança, ao encontro de Jesus, ao encontro da salvação.
O Evangelho apela à vigilância. O crente ideal não vive mergulhado nos prazeres que alienam, nem se deixa sufocar pelo
trabalho excessivo, nem adormece numa passividade que lhe rouba as oportunidades; o crente ideal está, em cada
minuto que passa, atento e vigilante, acolhendo o Senhor que vem, respondendo aos seus desafios, cumprindo o seu
papel, empenhando-se na construção do "Reino".

LITURGIA DA PALAVRA
LEITURA I

Leitura do Livro de Isaías «Is 2, 1-5»
"O Senhor chama todos os povos à paz eterna do reino de Deus"

Visão de Isaías, filho de Amós,
acerca de Judá e de Jerusalém:
Sucederá, nos dias que hão de vir,
que o monte do templo do Senhor
se há de erguer no cimo das montanhas
e se elevará no alto das colinas.
Ali afluirão todas as nações
e muitos povos ocorrerão, dizendo:
«Vinde, subamos ao monte do Senhor,
ao templo do Deus de Jacob.
Ele nos ensinará os seus caminhos
e nós andaremos pelas suas veredas.
De Sião há de vir a lei
e de Jerusalém a palavra do Senhor».
Ele será juiz no meio das nações
e árbitro de povos sem número.
Converterão as espadas em relhas de arado
e as lanças em foices.
Não levantará a espada nação contra nação,
nem mais se hão de preparar para a guerra.
Vinde, ó casa de Jacob,
caminhemos à luz do Senhor.
Palavra do Senhor
LEITURA II

Leitura da Segunda Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos «Rom 13, 11-14»
"Está perto a salvação"
Irmãos:
Vós sabeis em que tempo estamos:
Chegou a hora de nos levantarmos do sono,
porque a salvação está agora mais perto de nós
do que quando abraçámos a fé.
A noite vai adiantada e o dia está próximo.
Abandonemos as obras das trevas
e revistamo-nos das armas da luz.
Andemos dignamente, como em pleno dia,
evitando comezainas e excessos de bebida,
as devassidões e libertinagens, as discórdias e os ciúmes;
não vos preocupeis com a natureza carnal,
para satisfazer os seus apetites,
mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo.
Palavra do Senhor
EVANGELHO

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus «Mt 24, 37-44»
"Vigiai, para que estejais preparados"
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Como aconteceu nos dias de Noé,

assim sucederá na vinda do Filho do homem.
Nos dias que precederam o dilúvio,
comiam e bebiam, casavam e davam em casamento,
até ao dia em que Noé entrou na arca;
e não deram por nada,
até que veio o dilúvio, que a todos levou.
Assim será também na vinda do Filho do homem.
Então, de dois que estiverem no campo,
um será tomado e outro deixado;
de duas mulheres que estiverem a moer com a mó,
uma será tomada e outra deixada.
Portanto, vigiai,
porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor.
Compreendei isto:
se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão,
estaria vigilante e não deixaria arrombar a sua casa.
Por isso, estai vós também preparados,
porque na hora em que menos pensais,
virá o Filho do homem.
Palavra da Salvação

REFLEXÃO HOMILÉTICA
Neste domingo, inicia-se mais um Ano Litúrgico, no qual relembramos e revivemos os Mistérios da História da Salvação.
NATAL e PÁSCOA centralizam as celebrações, que são vividas em três momentos: antes, durante e depois...
Neste Ano A, o Evangelho de Mateus terá uma atenção especial. Com o Advento, entramos no tempo que nos prepara
para o Natal do Senhor.
A palavra ADVENTO significa “Vinda” e faz-nos relembrar e reviver as primeiras etapas da História da Salvação, quando
os homens se prepararam para a vinda do Salvador, a fim de que também nós possa-mos preparar hoje na nossa vida
a vinda de Cristo por ocasião do Natal.
Nas duas primeiras semanas do Advento, vigilantes e alertas, esperamos a vinda definitiva e gloriosa do Cristo Salvador,
e nas duas últimas semanas, lembrando a espera dos profetas e de Maria, preparamos mais especialmente o seu
nascimento em Belém.
A Liturgia de hoje é um veemente apelo à VIGILÂNCIA.
Na 1ª Leitura, ISAÍAS apresenta um dos oráculos mais bonitos de todo do Antigo Testamento. (Is 2,1-5) O texto encarna
a espera do Antigo Testamento e o Advento pré-cristão.
É o poema da Paz Universal e da convergência de todos os povos ao redor do Senhor. Ele promete três coisas:
– Jerusalém tornar-se-á o centro para o qual os homens de todo o mundo voltarão os seus olhares, os seus sonhos e as
suas esperanças:
– Todos os povos tomarão o caminho de Jerusalém, ao encontro do Senhor.
– Chegará então a “Paz universal”, como fruto da justiça e da prática da Palavra de Deus. As armas transformar-se-ão
em instrumentos pacíficos de trabalho e de vida. Um povo insignificante será o centro religioso e espiritual de todos os
povos. Na expectativa daquele dia é preciso VIGIAR.
Na 2ª Leitura, São Paulo convida-nos a acordar para descobrir os sinais do novo dia que já raiou e caminhar ao encontro
da Salvação, deixando as obras das trevas e vestindo as armas da LUZ. (Rm 13,11-14)
O Evangelho é um apelo à VIGILÂNCIA, para reconhecer o Senhor na Sua chegada. Será assim a realização do sonho
do Profeta. (Mt 24,37-44). Para transmitir essa mensagem, Jesus usa três quadros:

– O 1º Quadro é da humanidade na época de Noé: Os homens viviam, então, numa alegre inconsciência, preocupados
apenas em gozar a sua “vidinha” descomprometida. Quando o dilúvio chegou, apanhou-os de surpresa e despreparados.
– O 2º Quadro fala dos trabalhos da vida quotidiana: podem levar-nos a negligenciar a preparação da Vinda do Senhor.
– O 3º Quadro coloca o exemplo do dono de uma casa, que adormece e deixa a sua casa ser roubada pelo ladrão. O
que significa “estar vigilante”?
– Será apenas estar sem pecado... para não ir para o inferno?
– Ou acolher todas as oportunidades de salvação, que Deus nos oferece?
Jesus continua a vir, para nos salvar e nos trazer a felicidade. E nós temos que estar sempre atentos para perceber cada
vinda sua. Ele está presente nas palavras de quem nos orienta para o bem, nos gestos de amor dos irmãos, no esforço
de quem se sacrifica para construir um mundo mais justo e fraterno.
Hoje, devido ao medo provocado pelo desemprego, fome e violência, assistimos ao fenómeno da busca de refúgio no
sagrado. Mas o excesso de alegria de práticas religiosas sem compromisso pode tirar-nos a possibilidade de perceber a
chegada do Senhor.
– Certas liturgias e rezas festivas fazem-nos mais vigilantes, mais acordados para a realidade que temos a obrigação de
transformar ou funcionam como sonífero, que nos impedem de ver a chegada daquele que vem sem aviso prévio?
Motivos que impedem o acolhimento do Senhor que vem:
– Prazeres da vida: a pessoa mergulhada nos prazeres fica alienada... De domingo, dorme... passeia... pratica
desportos... mas não sobra tempo para celebrar a sua fé na Comunidade...
– Trabalho excessivo: a pessoa obcecada pelo trabalho esquece o resto: Deus, a família, os amigos, a própria saúde...
– Desatenção: o Distraído não vê Cristo, presente na pessoa sofredora... Acha que não é problema seu... é do governo...
da Igreja...
Na minha vida, o que mais me distrai do essencial e me impede tantas vezes de estar atento ao Senhor que vem?
Como me desejo preparar para o Natal deste ano?
{Transcrito por Avelino Seixas}
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