ENCONTRO 09 / 08 DEZ

ADVENTO: «QUE DEVEMOS FAZER?»
Oração Inicial
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor.
– Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado;
e renovareis a face da terra.
1º Passo Statio / Preparação
Escuta de um excerto de um podcast do “Passo a Rezar” (2018).
2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto?
Naquele tempo,
as multidões perguntavam a João Baptista:
«Que devemos fazer?»
11
Ele respondia-lhes:
«Quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem nenhuma;
e quem tiver mantimentos faça o mesmo».
12
Vieram também alguns publicanos para serem batizados e disseram: «Mestre, que devemos fazer?»
13
João respondeu-lhes:
«Não exijais nada além do que vos foi prescrito».
10

Perguntavam-lhe também os soldados:
«E nós, que devemos fazer?»
Ele respondeu-lhes:
«Não pratiqueis violência com ninguém
nem denuncieis injustamente;
e contentai-vos com o vosso soldo».
14

Como o povo estava na expectativa
e todos pensavam em seus corações
se João não seria o Messias,
16
ele tomou a palavra e disse a todos:
«Eu batizo-vos com água,
mas está a chegar quem é mais forte do que eu,
e eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias.
Ele batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo.
15

Tem na mão a pá para limpar a sua eira
e recolherá o trigo no seu celeiro;
a palha, porém, queimá-la-á num fogo que não se apaga».
18
Assim, com estas e muitas outras exortações,
17

João anunciava ao povo a Boa Nova».
(Lc 3,10-18)

•
•
•

Que propõe João Baptista? Como distingue as propostas segundo os destinatários?
Que anuncia João Batista, na segunda parte do Evangelho (V.
15-18)?
Qual o significado da expressão: “não sou digno de desatar as
correias das suas sandálias”?

3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto?
•
•

Que passagem, versículo, frase ou palavra, nesta passagem do
Evangelho, tocou especialmente o teu coração?
João Baptista não pede aos cobradores de impostos que parem
de cobrar, nem aos soldados que desertem. A sua mensagem é
simples: é imprescindível realizar a justiça. Como posso trazer o
divino para minhas ações diárias e rotineiras e tornar a minha fé
uma experiência vivificante?

4º Passo Oratio / Oração
Senhor Jesus,
como desde há dois mil anos,
nasces mais uma vez,
sendo Infinito e Eterno.
Nasces e vens para todos:
para os que Te conhecem,
para os que Te ignoram,
para os que Te procuram
para os que Te adoram.
Para todos vens como Salvador,
como Luz na treva,
como Deus-Servidor.
Nós não somos nada
no muito que julgamos ser.
Tu vens ao nosso tempo,
incarnando em nosso viver.
Vens como Príncipe da Paz
e trazes o amor
ao mundo que em ódio se desfaz.

Vens como Criança.
E no coração do teu Povo
acendes de novo
a chama da Esperança.
Fica connosco, Deus-Menino.
Ilumina o nosso destino.
(EUGÉNIO BEIRÃO, Diário intermitente, Ed. Missões 1994)

5º Passo Contemplatio / Contemplação
Estamos inundados de notícias, telemóveis, internet, televisões, redes sociais, jornais, avisos do patrão, fofocas de vizinhos… Mas a
maior parte dessas notícias sabe a pouco. São notícias que amanhã
já estarão velhas, esquecidas. O Evangelho é diferente. É uma notícia mesmo boa! Que enche a vida com um sabor especial, com uma
qualidade ímpar. E há tantos séculos que dura e ainda não se gastou:
continua a ser notícia. Continua a ser capaz de nos comover e alegrar
o coração.
Obrigado, Senhor, por João Baptista e por todos os profetas que puseste na minha vida. Gente fiel que vive o Evangelho e que com a sua
coerência me mostra a beleza da tua Boa Nova. Obrigado, Senhor,
por mos teres enviado. Dá-me hoje a força de ser testemunha alegre
e coerente do teu Evangelho. Para que a minha vida possa ser anúncio de esperança para aqueles que vou encontrar.
[Paróquia de Matosinhos. Dinâmica do Advento 2021]

6º Passo Discretio / Discernimento
Talvez, para a maior parte de nós, o Advento seja apenas um marco
cronológico que
oficializa os preparativos vários para a festa do Natal. Talvez o vejamos apenas como 6uma espécie de contador decrescente, sem

que consigamos perspetivar o seu conteúdo ou que impacto efetivo
poderá ter em nós. E, contudo, o Advento é uma entrada decisiva
não só para colher o sentido da celebração do Natal, mas para olhar
para a inteireza da nossa própria existência. Mais do que supomos
somos figuras do Advento, habitamos o seu território e recebemos
dele iluminação para as perguntas que transportamos no tempo.
O termo “advento” provém do latim e significa “vinda”. Na gramática
cristã esta vinda é o adventus domini, a vinda do Senhor, acontecimento que configura a vida do mundo como abertura e expectativa.
Em Jesus, Deus torna-se humano para que, desse modo, todo o humano se torne capaz de Deus. O mistério que celebramos em
cada Natal não é simplesmente um sim pontual de Deus à história
dos homens, mas é uma confirmação permanente e irrevogável.
Deus entra em contacto com a nossa Humanidade, torna-se incessantemente “aquele que vem”, deixa-se conhecer como “Deus connosco”. Nesse sentido, o advento é a tomada de consciência desta
3expectativa da vinda de Deus que atravessa a nossa existência a
todo o instante.
E a fé não é tanto a disponibilidade para crer no extraordinário,
quanto a sóbria e vigilante convicção de que a eternidade de Deus
pulsa no nosso tempo pequeno, precário e mortal. No nosso tempo
humano. Deus veio e vem a cada momento. Como escreve Walter
Benjamin, nas suas teses sobre o conceito de história, há possíveis
não codificados e existe uma história invisível que reemerge do seu
fundo subterrâneo e nos faz compreender que, na sua intensidade
descontínua, cada fração de tempo tem uma natureza messiânica. E
mais: este exato segundo é a pequena porta pela qual pode entrar o
Messias. O advento inscreve-nos aí, expectantes, esperançosos, sedentos.
[José Tolentino Mendonça. “advento. Expresso 04 dezembro 2021]

7º Passo Actio / Acção
Como estás a viver este Advento de 2021? Com base na resposta a
esta questão, estabelece para ti um trabalho, uma tarefa, uma atividade que possas realizar neste Advento e que te ajude a viver o Natal com mais intensidade.

