
Flashes da Igreja… não segundo a “aparência”. 
 

Voz do Pastor – O Advento da luz e da paz 
O Ano Litúrgico inicia-se com o tempo do Advento. A sua celebração vivida ao longo de quatro 

domingos ajuda-nos espiritualmente a preparar a festa do Natal de Jesus. 
O Advento é um tempo de espera, de encontro, de luz e de paz. É um tempo de esperança, porque 

Deus nunca desiste do seu Povo. Ele caminha com o seu povo mesmo nas veredas tortuosas da vida. 
Através dos profetas que anunciaram a vinda do Messias, Deus dialoga com o seu povo e chama-o na 
ternura e na paz. 

A palavra Advento faz referência ao tempo de acolhimento e de espera, que a humanidade viveu até 
à vinda de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. 

Este tempo da espera messiânica, culmina com o nascimento de Jesus, na noite santíssima de Belém. 
A Igreja propõe hoje aos cristãos a vivência da espiritualidade do Advento, para ajudar os fiéis a 

viver na esperança e na alegria o tempo que antecipa o Natal. A preparação espiritual convida o coração 
do homem a abrir-se ao maior acontecimento da história da humanidade: “O verbo fez-Se carne e 
habitou entre nós”. 

Jesus nasce pobre para nos enriquecer com a sua pobreza e nos ensinar a viver o dinamismo da fé 
numa relação de proximidade com os pobres, os indefesos, os frágeis e os doentes. 

O tempo do Advento deve ser vivido numa grande comunhão com a Palavra de Deus, enraizado no 
mistério litúrgico, renovado pela oração, vivido em espírito de partilha fraterna em caridade diligente. 

Jesus vem ao mundo para servir e dar a vida por toda a humanidade. O modo de Jesus estar 
connosco acontece no mistério da Encarnação, revelado aos homens com o seu nascimento. Aceitar esta 
revelação de um Deus que se faz próximo e não se cansa de vir à procura do homem para o salvar. O 
tempo do Advento convida-nos a conjugar os verbos vigiar, converter, testemunhar e anunciar. 

– Vigiar na espera jubilosa da vinda do Senhor. 
Esta virtude escatológica deve estar sempre viva nas nossas decisões e atitudes pastorais. Pela 

vigilância, discernimento e perseverança na fé transformaremos os desertos em oásis de paz. 
– Converter, tema constante na pregação de João Baptista, convida-nos a retomar o caminho da 

esperança e a endireitar os caminhos tortuosos. 
Empenhemo-nos todos na nossa conversão pessoal e na renovação da pastoral da Igreja. 
– Testemunhar, como Maria de Nazaré, a Imaculada, a Mãe do Senhor, que vem ao nosso encontro 

e se faz próxima de nós. […] 
– Anunciar o nascimento de Jesus como fez o anjo, mostra-nos a grandeza e a riqueza do dom do 

Advento, enquanto experiência da “presença” de Deus, da “chegada” do Messias e da “vinda” de Jesus o 
Salvador do mundo. […] 

A coroa do Advento como símbolo de uma caminhada espiritual e de fé conduz-nos ao longo destas 
quatro semanas. 

Convido os pastores a congregar o povo de Deus, para viver intensamente e com compromisso de 
discípulos missionários, a novena da Imaculada Conceição e do Menino Jesus. Que a Senhora do 
Advento, a Mãe da nossa esperança nos fortaleça ao longo da peregrinação da nossa vida. 

Vinde Senhor, vinde salvar-nos! 
Ajuda-nos a viver este tempo de graça e de esperança messiânica com alegria, na certeza de que o 

Advento nos conduz ao verdadeiro Natal. 
† António Luciano, Bispo de Viseu 
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Palavra de Deus… 
 

LEITURA I           Is 2, 1-5 
O Senhor chama todos os povos à paz eterna do reino de Deus 

 
Leitura do Livro de Isaías 
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 acorrerão, 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. 
 
SALMO RESPONSORIAL      Salmo 121 (122), 1-2.4-5.6-7.8-9 (R. cf. 1) 
Vamos com alegria para a casa do Senhor. 
 
LEITURA II               Rom 13, 11-14 

Está perto a salvação 
 
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 
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 ciúmes; não vos preocupeis com a natureza carnal 
para satisfazer os seus apetites, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. 
Palavra do Senhor. 
 
EVANGELHO                  Mt 24, 37-44 

Vigiai, para que estejais preparados 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 
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. 

Palavra na Vida… 
 

A liturgia deste Domingo apresenta um apelo veemente à 
vigilância. O cristão não deve instalar-se no comodismo, na passividade, 
no desleixo, na rotina; mas deve caminhar, sempre atento e sempre vigilante, 
preparado para acolher o Senhor que vem e para responder aos seus desafios. 

A primeira 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 segunda 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”. O 
que é que significa para nós “estar vigilantes”, “estar atentos”, “estar preparados” 
para acolher o Senhor? Significa, fundamentalmente, acolher todas as 
oportunidades de salvação que Deus nos oferece continuamente… Se Ele vem ao 
meu encontro, desafia a cumprir uma determinada missão e eu prefiro continuar a 
viver a minha “vidinha” fácil e sem compromisso, estou a perder uma oportunidade 
de dar sentido à minha vida; se Ele vem ao meu encontro, me convida a partilhar 
algo com os meus irmãos mais pobres e eu escolho a avareza e o egoísmo, estou a 
perder uma oportunidade de abrir o meu coração ao amor, à alegria, à felicidade… 

O Evangelho apresenta alguns dos motivos que nos impedem de “acolher o 
Senhor que vem”… Fala da opção por “gozar a vida”, sem ter tempo nem espaço 
para compromissos sérios (quanta gente, ao domingo, tem todo o tempo do mundo 
para dormir até ao meio dia, mas não para celebrar a fé com a comunidade cristã); 
fala do viver obcecado com o trabalho, esquecendo tudo o mais (quanta gente 
trabalha quinze horas por dia e esquece que tem uma família e que os filhos 
precisam de amor); fala do adormecer, do instalar-se, não prestando atenção às 
realidades mais essenciais (quanta gente encolhe os ombros diante do sofrimento 
dos irmãos e diz que não tem nada com isso: é o governo ou o Papa que têm que 
resolver a situação)… E eu: o que é que na minha vida me distrai do essencial e me 
impede, tantas vezes, de estar atento ao Senhor que vem? 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORAÇÃO 
Senhor, neste dia em que começa o Advento, agradeço os teus 

avisos para estar preparado para a tua chegada definitiva, a fim de 
que não me encontres desprevenido e incauto. Quanto ao futuro há 
imensas coisas que eu não posso prever, mas, estando Contigo, sei 
que nada irremediável me poderá acontecer, pois Tu, Senhor, és o 
meu único seguro contra todos os riscos. 
 
 


