




Não temas, chega o nosso Salvador



Não temas, chega o nosso Salvador







Adventoparte I



Quando tudo passa, o que
permanece é o amor

«Naquele tempo, disse Jesus aos seus
discípulos: “Acautelai-vos e vigiai, porque não
sabeis quando chegará o momento. Será como
um homem que partiu de viagem: ao deixar a
sua casa, deu plenos poderes aos seus servos,
atribuindo a cada um a sua tarefa,
e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai,
portanto, visto que não sabeis quando virá o
dono da casa: se à tarde, se à meia-noite, se ao
cantar do galo, se de manhãzinha; não se dê o

caso que, vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. O que
vos digo a vós, digo-o a todos: Vigiai!”»
(Mc 13, 33-37)
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O amor é paciente

«Prestai atenção ao que diz o Senhor Deus;
Ele promete paz para o seu povo e para os
seus amigos
e para todos que voltam para Ele o coração.
A salvação está perto dos que o temem
e a sua glória habitará na nossa terra.» (Sl 85,
9-10)

«Princípio do Evangelho de Jesus Cristo,
Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: Eis que
envio à tua frente o meu mensageiro, a fim de preparar o teu
caminho. Uma voz clama no deserto: «Preparai o caminho do
Senhor, endireitai as suas veredas.» João Batista apareceu n
deserto, a pregar um batismo de arrependimento para remissão
dos pecados. Saíam ao seu encontro todos os da província da
Judeia e todos os habitantes de Jerusalém e eram batizados por ele
no rio Jordão, confessando os seus pecados. João vestia-se de
pelos de camelo e trazia uma correia de couro à cintura;
alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. E pregava assim:
“Depois de mim vai chegar outro que é mais forte do que eu,
diante do qual não sou digno de me inclinar para lhe desatar as
correias das sandálias. Eu batizei-vos em água, mas Ele há de
batizar-vos no Espírito Santo”.» (Mc 1, 1-8)

«Mas há uma coisa, caríssimos, que não deveis esquecer: um dia
para o Senhor é como mil anos, e mil anos, como um só dia. Não
é que o Senhor tarde em cumprir a sua promessa, como alguns
pensam, mas simplesmente usa de paciência para convosco, pois
não quer que ninguém pereça, mas que todos se convertam.»
(2 Pe 3, 8-9)
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“O Senhor está contigo”
«Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado
por Deus a uma cidade da Galileia chamada
Nazaré, a uma virgem desposada com um
homem chamado José, que era descendente
de David.
O nome da virgem era Maria.
Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo:
“Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo”.

Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação
seria aquela.
Disse-lhe o Anjo:
“Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus.
Conceberás e darás à luz um Filho, a quem porás o nome de
Jesus.
Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. O Senhor
Deus Lhe dará o trono de Seu pai David; reinará eternamente
sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim”.
Maria perguntou:
“Como será isto, se eu não conheço homem?”.
O Anjo respondeu-lhe:
“O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá
com a sua sombra.
Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus.
E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice
e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril; porque a
Deus nada é impossível”.
Maria disse então:
“Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a tua
palavra”.» (Lc 1, 26-38)
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Quem és tu?

«Irmãos: Vivei sempre alegres, orai sem
cessar, dai graças em todas as circunstâncias,
pois é esta a vontade de Deus a vosso respeito
em Cristo Jesus. Não apagueis o Espírito, não
desprezeis os dons proféticos; mas avaliai
tudo, conservando o que for bom. Afastai-vos
de toda a espécie de mal. O Deus da paz vos
santifique totalmente, para que todo o vosso
ser – espírito, alma e corpo – se conserve
irrepreensível para a vinda de Nosso Senhor

Jesus Cristo. É fiel Aquele que vos chama e cumprirá as suas
promessas.» (1 Ts 5, 16-24)

«Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Veio
como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos
acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar
testemunho da luz. Foi este o testemunho de João, quando os
judeus lhe enviaram, de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe
perguntarem: “Quem és tu?”. Ele confessou a verdade e não
negou; ele confessou: “Eu não sou o Messias”. Eles perguntaram-
lhe: “Então, quem és tu? És Elias?”. “Não sou”, respondeu ele.
“És o Profeta?”. Ele respondeu: “Não”. Disseram-lhe então:
“Quem és tu? Para podermos dar uma resposta àqueles que nos
enviaram, que dizes de ti mesmo?”. Ele declarou: “Eu sou a voz
do que clama no deserto: ‘Endireitai o caminho do Senhor’, como
disse o profeta Isaías”. Entre os enviados havia fariseus que lhe
perguntaram: “Então, porque baptizas, se não és o Messias, nem
Elias, nem o Profeta?”. João respondeu-lhes: “Eu baptizo na água,
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mas no meio de vós está Alguém que não conheceis: Aquele que
vem depois de mim, a quem eu não sou digno de desatar a correia
das sandálias”. Tudo isto se passou em Betânia, além do Jordão,
onde João estava a baptizar.» (Jo 1, 6-8. 19-28)







Naquele tempo Deus escolheu
confiar em Maria

«Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado
por Deus a uma cidade da Galileia chamada
Nazaré, a uma Virgem desposada com um
homem chamado José, que era descendente
de David. O nome da Virgem era Maria.
Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo:
“Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo”.
Ela ficou perturbada com estas palavras e
pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe

o Anjo: “Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de
Deus. Conceberás e darás à luz um Filho, a quem porás o nome
de Jesus. Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. O
Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David; reinará
eternamente sobre a casa de Jacob e o seu reinado não terá fim”.
Maria disse ao Anjo: “Como será isto, se eu não conheço
homem?”. O Anjo respondeu-lhe: “O Espírito Santo virá sobre ti
e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o
Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta
Isabel concebeu também um filho na sua velhice e este é o sexto
mês daquela a quem chamavam estéril; porque a Deus nada é
impossível”. Maria disse então: “Eis a escrava do Senhor; faça-se
em mim segundo a tua palavra!”»
(Lc 1, 26-38)
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Natalparte II



“Eu hoje te gerei!”

«Caríssimo: Ao manifestar-se a bondade de
Deus nosso Salvador e o seu amor para com
os homens, Ele salvou-nos, não pelas obras
justas que praticámos, mas em virtude da sua
misericórdia, pelo baptismo da regeneração e
renovação do Espírito Santo. Deus derramou
abundantemente o Espírito sobre nós, por
meio de Jesus Cristo nosso Salvador, para que,
justificados pela sua graça, nos tornássemos,

em esperança, herdeiros da vida eterna.»
(Tt 3, 4-7)
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Como será este Natal?





“Revesti‐vos do Amor”

«Como eleitos de Deus, santos e amados,
revesti-vos, pois, de sentimentos de
misericórdia, de bondade, de humildade, de
mansidão, de paciência, suportando-vos uns
aos outros e perdoando-vos mutuamente, se
alguém tiver razão de queixa contra outro.
Tal como o Senhor vos perdoou, fazei-o vós
também. E, acima de tudo isto, revesti-vos
do amor, que é o laço da perfeição. Reine nos

vossos corações a paz de Cristo, à qual fostes chamados num só
corpo. E sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós
com toda a sua riqueza: ensinai-vos e admoestai-vos uns aos
outros com toda a sabedoria; cantai a Deus, nos vossos corações,
o vosso reconhecimento, com salmos, hinos e cânticos inspirados.
E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em
nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai.»
(Col 3, 12-17)
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Não temas Maria

«Foram apressadamente e encontraram
Maria, José e o Menino deitado na
manjedoura.
Depois de terem visto, começaram a
divulgar o que lhes tinham dito a respeito
daquele menino.
Todos os que ouviram se admiravam do que
lhes diziam os pastores. Quanto a Maria,
conservava todas estas coisas, ponderando-

as no seu coração.
E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo
o que tinham visto e ouvido, conforme lhes fora anunciado.
Quando se completaram os oito dias, para a circuncisão do
menino, deram-lhe o nome de Jesus indicado pelo anjo antes de
ter sido concebido no seio materno.»
(Lc 2, 16-21)
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“Vimos a Sua estrela…”

«Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos
dias do rei Herodes, quando chegaram a
Jerusalém uns Magos vindos do Oriente.
“Onde está – perguntaram eles – o rei dos
judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua
estrela no Oriente e viemos adorá-l’O”.
Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou
perturbado, e, com ele, toda a cidade de
Jerusalém.

Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e
perguntou-lhes onde devia nascer o Messias.
Eles responderam: “Em Belém da Judeia, porque assim está
escrito pelo Profeta:
‘Tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre
as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um chefe, que será o
Pastor de Israel, meu povo’”.
Então Herodes mandou chamar secretamente os Magos e pediu-
lhes informações precisas sobre o tempo em que lhes tinha
aparecido a estrela. Depois enviou-os a Belém e disse-lhes:
“Ide informar-vos cuidadosamente acerca do Menino; e, quando
O encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-l’O”.
Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E eis que a estrela que
tinham visto no Oriente seguia à sua frente
e parou sobre o lugar onde estava o Menino. Ao ver a estrela,
sentiram grande alegria.
Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua Mãe, e,
prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O.
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Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes:
ouro, incenso e mirra.
E, avisados em sonhos para não voltarem à presença de Herodes,
regressaram à sua terra por outro caminho.»
(Mt 2, 1-12)





A tua pedra será a tua estrela

Estrela



O absurdo da esperança
n’Aquele que segue

«Naquele tempo, João começou a pregar,
dizendo: “Vai chegar depois de mim quem é
mais forte do que eu, diante do qual eu não
sou digno de me inclinar para desatar as
correias das suas sandálias. Eu batizo na água,
mas Ele batizar-vos-á no Espírito Santo”.
Sucedeu que, naqueles dias, Jesus veio de
Nazaré da Galileia e foi batizado por João no
rio Jordão. Ao subir da água, viu os céus

rasgarem-se e o Espírito, como uma pomba, descer sobre Ele. E
dos céus ouviu-se uma voz: “Tu és o meu Filho muito amado, em
Ti pus toda a minha complacência”.»
(Mc 1, 7-11)
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