I DOMINGO DO TEMPO DO ADVENTO

«Advento a vinda(s) do Senhor»
Tema do 1º Domingo do Tempo do Advento - Ano “C”
No próximo domingo, 1º Domingo do Tempo do Advento, a Palavra de Deus apresenta-nos uma primeira abordagem à
“vinda” do Senhor.
Na 1ª leitura, pela boca do profeta Jeremias, o Deus da aliança anuncia que é fiel às suas promessas e vai enviar ao seu
Povo um “rebento” da família de David. A sua missão será concretizar esse mundo sonhado de justiça e de paz:
fecundidade, bem-estar, vida em abundância, serão os frutos da acção do messias
A 2ª leitura convida-nos a não nos instalarmos na mediocridade e no comodismo, mas a esperar numa atitude activa a
vinda do Senhor. É fundamental, nessa atitude, a vivência do amor: é ele o centro do nosso testemunho pessoal,
comunitário, eclesial.
O Evangelho apresenta-nos Jesus, o messias filho de David, a anunciar a todos os que se sentem prisioneiros: “alegraivos, a vossa libertação está próxima. O mundo velho a que estais presos vai cair e, em seu lugar, vai nascer um mundo
novo, onde conhecereis a liberdade e a vida em plenitude. Estai atentos, a fim de acolherdes o Filho do Homem que vos
traz o projecto desse mundo novo”. É preciso, no entanto, reconhecê-lo, saber identificar os seus apelos e ter a coragem
de construir, com ele, a justiça e a paz.

LITURGIA DA PALAVRA
LEITURA I

Leitura da Profecia de Jeremias «Jer 33, 14-16»
"Farei germinar para David um rebento de justiça"
Eis o que diz o Senhor:

«Dias virão, em que cumprirei a promessa
que fiz à casa de Israel e à casa de Judá:
Naqueles dias, naquele tempo,
farei germinar para David um rebento de justiça
que exercerá o direito e a justiça na terra.
Naqueles dias, o reino de Judá será salvo
e Jerusalém viverá em segurança.
Este é o nome que chamarão à cidade:
“O Senhor é a nossa justiça”».
Palavra do Senhor
LEITURA II

Leitura da Primeira Epístola do Apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses «1 Tes 3, 12 - 4, 2»
"O Senhor confirme os vossos corações no dia de Cristo"
Irmãos:
O Senhor vos faça crescer e abundar na caridade
uns para com os outros e para com todos,
tal como nós a temos tido para convosco.
O Senhor confirme os vossos corações
numa santidade irrepreensível,
diante de Deus, nosso Pai,
no dia da vinda de Jesus, nosso Senhor,
com todos os santos.
Finalmente, irmãos,
eis o que vos pedimos e recomendamos no Senhor Jesus:
recebestes de nós instruções
sobre o modo como deveis proceder para agradar a Deus,
e assim estais procedendo;
mas deveis progredir ainda mais.
Conheceis bem as normas que vos demos
da parte do Senhor Jesus.
Palavra do Senhor
EVANGELHO

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas «Lc 21, 25-28.34-36»
“A vossa libertação está próxima"
Naquele tempo,
disse Jesus aos seus discípulos:
«Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas
e, na terra, angústia entre as nações,
aterradas com o rugido e a agitação do mar.
Os homens morrerão de pavor,
na expectativa do que vai suceder ao universo,
pois as forças celestes serão abaladas.
Então, hão-de ver o Filho do homem vir numa nuvem,
com grande poder e glória.
Quando estas coisas começarem a acontecer,
erguei-vos e levantai a cabeça,
porque a vossa libertação está próxima.
Tende cuidado convosco,

não suceda que os vossos corações se tornem pesados
pela intemperança, a embriaguês e as preocupações da vida,
e esse dia não vos surpreenda subitamente como uma armadilha,
pois ele atingirá todos os que habitam a face da terra.
Portanto, vigiai e orai em todo o tempo,
para que possais livrar-vos de tudo o que vai acontecer
e comparecer diante do Filho do homem».
Palavra da Salvação

REFLEXÃO HOMILÉTICA
No próximo domingo iniciamos mais um ano Litúrgico (Ciclo C), durante o qual iremos reflectir e celebrar os principais
mistérios de nossa fé e da História da Salvação.
O companheiro principal na caminhada deste ano será o Evangelho de São Lucas.
O ANO LITÚRGICO está centralizado em duas grandes festas - Natal e Páscoa -, e cada uma delas com 3 momentos:

1. De preparação: Advento e Quaresma...
2. De celebração: do Natal à Epifania; da Páscoa ao Pentecostes...
3. De prolongamento: os domingos do tempo comum...
No próximo domingo iniciamos as quatro semanas do ADVENTO.
Sentidos do Advento:
1. Um facto passado: A Vinda histórica de Cristo, prometida a Abraão, lembrada pelos profetas, esperada pelo
povo, realizada em Belém…
2. Um facto presente: Vinda de Jesus presente na sua Igreja: Cristo continua a vir: na Palavra, na Eucaristia, nos
irmãos...
3. Um facto futuro: É a segunda vinda… no fim do mundo…
As leituras bíblicas ajudam-nos a vivenciar mais intensamente essa vinda.
Na 1ª Leitura, damos um olhar para o PASSADO (Jr 33,14-16). O povo está a passar por sérias dificuldades e tem a
impressão de silêncio ou ausência de Deus diante desse sofrimento. O profeta Jeremias proclama a chegada de dias
melhores. Surgirá um descendente de David, que assegurará a paz e a salvação. Recordando as promessas de Deus,
o profeta elimina a saudade do passado, elimina o medo do presente e instaura o clima da ESPERANÇA. No ambiente
de medo e insegurança em que vivemos acreditamos no Deus da "justiça", comprometido com os homens? Sentimonos, de facto, construtores desse mundo de justiça, de paz, de felicidade?
Na 2ª Leitura, damos um olhar para o PRESENTE (1 Ts 3,12-4,2). São Paulo lembra à comunidade de Tessalónica que a
melhor maneira de esperar a vinda do Senhor Jesus é crescer no amor recíproco. Sem esse amor, torna-se vazio o
Advento e o próprio Natal.
No Evangelho, damos um olhar para o FUTURO (Lc 21,25-28.34-36). Estamos nos últimos dias da vida terrena de Jesus.
Ele anuncia tempos difíceis de sofrimento e perseguição. O texto, numa linguagem apocalíptica, fala da segunda vinda
de Cristo. Os "sinais" catastróficos apresentados não são um quadro do "fim do mundo"; são imagens utilizadas pelos
profetas para falar do "dia do Senhor", quando Ele vai intervir na história para libertar o seu Povo.
Este quadro visa:
 Reavivar a ESPERANÇA: "Levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima";
 Motivar a VIGILÂNCIA, atitude fundamental de quem espera, para O descobrir presente nas situações em que se
apresenta.
Quantas pessoas ainda hoje andam de cabeça baixa, curvadas e oprimidas pela dor e pelas angústias: a mulher
abandonada pelo marido, os pais desiludidos pelas escolhas dos filhos, o pai que perdeu o emprego por causa da inveja

dos colegas, as pessoas vítimas da violência e do ódio...
 Diante disto, muitos se deixam levar pelo desânimo, ou pela fuga do problema, buscando soluções enganosas
na bebida, na droga e nos prazeres...
 A Palavra de Deus continua a ser um grito para todos: "Levantai a cabeça... aproxima-se a libertação..." O
Advento é o tempo que prepara o dia da libertação.
Como pretendemos preparar o NATAL deste ano?
Um Natal apenas de presentes... de enfeites e músicas… de festas, comes e bebes... ou um Natal Cristão?
O verdadeiro Natal é vivido num Clima de:
 De Esperança: Advento é participar de uma espera profunda de todos os homens pela vinda de Deus. "De
cabeça erguida..." apesar dos problemas que nos cercam...
 De Vigilância para perceber os sinais da presença de Deus entre nós…
Um Perigo: ficar insensíveis: preocupados apenas em nos divertirmos... "Tende cuidado convosco, não suceda que os
vossos corações se tornem pesados pela devassidão, a embriaguês e as preocupações da vida..."
 De Oração: na Comunidade: com a liturgia do Advento...; nas famílias: com a Novena do natal em família...
 De Conversão: Acolher: preparar o nosso presépio, o coração…
O Natal será realmente cristão, se Cristo tiver lugar em nosso coração. Caso contrário, a sua vinda será inútil.
Vamos remover da nossa vida toda bagagem inútil que possa impedir os nossos passos para Cristo.
{Transcrito por Avelino Seixas}
Segunda-feira, dia 22 de Novembro de 2021

