EVANGELHO DO DIA E HOMILIA
(LECTIO DIVINA)
REFLEXÕES E ILUSTRAÇOES DE PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA,

I DOMINGO DO ADVENTO - ANO B
NA ALEGRIA DA ESPERANÇA

Há primores de beleza literária que não envelhecem. Um deles é para mim a página em que o notável
escritor Gustavo Corção comparou a Igreja com Penélope, pela arte com que é organizada a sua liturgia. Não há
quem não conheça a história que a Mitologia compôs a respeito da mulher de Ulisses. Para escapar aos
pretendentes que a assediavam pedindo-lhe a mão, durante os misteriosos vinte anos da viagem de Ulisses após
a guerra de Tróia, Penélope pretextou dever terminar antes uma colcha fúnebre que estava tecendo para honrar
seu sogro Laerte. Quando acabasse, aceitaria um casamento. Mas, na sua maravilhosa fidelidade ao marido
ausente - talvez morto? - desfazia sempre durante a noite o trabalho que tinha feito durante o dia. Até que o
esposo voltou finalmente. Assim a Igreja, aguardando a volta do Divino Esposo, no fim dos tempos, vai
tecendo e destecendo ano por ano a maravilhosa tapeçaria da liturgia. E é o branco da Páscoa e do Natal, o
vermelho da Paixão e de Pentecostes, o roxo da Quaresma e do Advento, e o verde dos longos domingos do
Tempo Comum, vividos na alegria da esperança e da fidelidade.

Estamos recomeçando com a Igreja mais uma vez o trabalho do glorioso tecido. Estamos
entrando de novo no Advento. E a preparação para a chegada de Cristo no Natal. Mas, ao mesmo
tempo, alongando o olhar da fé para a última chegada no final dos tempos. Advento é, portanto,
tempo de esperança e de expectativa. Não propriamente de penitência, como era interpretado
anteriormente. São quatro semanas que vamos viver densamente com a Igreja a caminho do Natal.
Rezando, cantando, suplicando, meditando. Grandes companheiros estão ao nosso lado nesse
caminho: Isaías, o maior dos profetas, que pede que "os céus se rasguem para que Deus possa
descer" (Is 63, 17); João Batista que vem "preparar os caminhos do Senhor"; São Paulo, que melhor
do que ninguém nos sabe falar do mistério da Encarnação; e, sobretudo, a Virgem Maria, a Estrela

da Manhã que anunciou a chegada do Sol Divino. Com essa companhia poderemos fazer do
Advento uma preparação digna para o Natal.

E insisto nessa palavra "preparação digna" para o Natal. Não esvaziá-Io de seu conteúdo divino. Não
permitir que o Natal se reduza à exterioridade de festas sociais sem nenhum sentido espiritual; ou à porfia de
troca de presentes, estimulada pelo comércio, com mal disfarçada ambição de lucros exagerados; ou ao envio
de mensagens sem nenhum sentido de amizade e de fé, e simplesmente por uma praxe que eu chamaria de
burocrática. É claro que não queremos com isso diminuir o valor desse clima de alegria e de encontro fraterno,
de que a atmosfera do mundo fica impregnada no tempo do Natal. Só queremos que em tudo haja sinceridade e
dignidade.

Para isso nada melhor do que as várias formas de celebração do Advento. E a novena do "Natal em
Família", hoje difundida em todo o Brasil, com grande resultado, para cultivar o espírito de oração, a harmonia
das famílias e a reflexão sobre temas de vida cristã. E o costume de se "armar" o presépio, que fala tanto,
sobretudo ao coração das crianças, marcando-as com lembranças que enriquecerão um dia o entardecer de sua
vida.
Com tudo isso alimentamos o espírito de alegria e de esperança com que nos devemos preparar para o
Natal. E realizamos a atitude de vigilância que a Igreja nos inculca pelas orações e pelas leituras deste tempo do
Advento. Não se espera a Deus de mãos vazias. Nem agora, para o Natal, nem muito menos para sua última
chegada no fim dos tempos, que já é antecipada para cada um no dia da própria morte. "Vigiai" - nos diz a
Igreja com palavras de Jesus no Evangelho - porque não sabeis quando o senhor da casa voltará: à tarde, à
meia-noite, ao canto do galo, ou de manhã; para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. E o que vos
digo, digo a todos: vigiai! " (Mc 13, 35-37). Acordados, no serviço do bem. Jamais adormecidos na maldade!

LEITURAS do 1º domingo do Advento do ANO B
Is -1563, 16b-17; 19b; 64, 2b-7. 29 –
1 Cor 1, 3.9. 39Mc 13, 33.37.

EVANGELHO DO DIA E HOMILIA
(LECTIO DIVINA)
REFLEXÕES E ILUSTRAÇOES DE PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA,

Domingo da 1ª Semana do Tempo do Advento

O CRISTÃO E A VIGILÃNCIA

No início do Advento, Jesus clama por vigilância (Mc 13,33-37), dando uma diretriz preciosa
para a preparação de seu Natal.
Vigiai, é o seu brado. O cristão deve estar preparado para bem O receber em mais uma
comemoração de Seu nascimento, para o encontro com Ele no momento da morte e para o
instante solene da Parusia, quando Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. O Mestre
divino combate, deste modo, qualquer paralisia espiritual. A figura do vigilante é expressiva,
dado que a precaução, o cuidado, a prevenção, o zelo, a diligência lhe são indispensáveis.
Supõe uma luta contra o torpor e a negligência. A conversão total exige de cada ser racional
tudo isto. Estar todos atentos às tarefas diárias e ao progresso na prática de todas as virtudes.
O cristão que deseja caminhar nas veredas do Evangelho precisa estar de atalaia.

Em nossos dias, tal posicionamento se torna ainda mais necessário. A tecnológica que
influencia a vida humana, tornando o passar das horas mais vertiginoso, tende a lançar o ser
racional para o exterior e o torna presa fácil de mensagens deletérias. Faltam, tantas vezes, a
reflexão, momentos de meditação, de sério exame e consciência e, nem sempre, o seguidor de
Jesus se fortalece na prece e numa séria revisão de atitudes. Estar vigilante é se precaver
contra todas as aliciações do mal, numa fuga persistente das ocasiões perigosas que colocam
em risco a graça santificante. A vigilância evangélica nasce da esperança da vida eterna, pois

impede a adesão ao que é passageiro e transitório neste peregrinar terrestre. O tempo atual é
o momento para se corresponder aos apelos divinos à santificação própria e ao serviço do
próximo, mormente, dos mais necessitados. Deste modo, a vigilância gera o desejo profundo
de valorização do dom da vida. Tudo, porém, sem ansiedade, dado que outra qualidade de
quem está atento é o equilíbrio, ou seja, o domínio de si mesmo, que o permite não ser
surpreendido pelo inimigo. A vigilância é, assim, uma exigência da fé na pugna no dia a dia
contra o maligno.

Eis por que é preciso ao batizado estar revestido de paciência para poder arquitetar com
eficiência os planos vitoriosos que o levam a estar sempre pronto para receber as visitas do
Mestre divino. Faz evitar as distrações que podem ser fatais. A vigilância leva, em
conseqüência, ao aproveitamento máximo do tempo. O hoje se liga à salvação. O passado não
deve trazer nostalgia, mas o arrependimento pelas falhas humanas, o agradecimento pelos
benefícios divinos e os aplausos da consciência pelas boas ações. Cumpre sacralizar o
presente, vivendo-se na presença de Deus. Quanto ao futuro nada de fatalidade, mas olhar
prospectivo envolto na confiança total na proteção do Ser Supremo. O hoje de Deus está
repleto da bondade de um Pai amoroso.

O instante atual contém o que melhor Ele tem para oferecer à sua criatura. É necessário,
por tudo isto, uma renovação interior contínua, pois Ele chama todo ser humano para a
perfeição, sem o jogar num perfeccionismo doentio que é uma tendência obsessivamente
exagerada no agir. As facetas da vigilância são, então, o discernimento para realizar a vocação
pessoal na Igreja e na sociedade com responsabilidade e dando sempre testemunho cristão; a
coerência entre a fé e as ações diárias impregnadas da ética evangélica, articulando os
deveres com a vida espiritual; a crença na vida eterna que leva às aspirações nobres de uma
vida santa. Então, sim, aparecerão os reflexos da presença de Deus na vida de cada um, fruto
de uma vigilância esclarecida e perseverante.

Leituras:
1ª Leitura: Is 63,16-17.64,1.3.8
Salmo: Sl 80
2ª Leitura: 1Cor 1,3-9
Evangelho: Mc 13,33-37
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A COROA DO ADVENTO

Parece que cada ano, no advento, aumenta o número das comunidades que colocam nas
suas igrejas e capelas, nos seus locais de reunião para as celebrações litúrgicas e outras atividades
comunitárias a coroa do advento. Ela é feita de folhas verdes e nela se colocam quatro velas e
quatro laços, normalmente de cor vermelha. No primeiro domingo e durante a primeira semana do
advento, acende-se uma vela; no segundo domingo, acendem-se duas; no terceiro, três; e, no
quarto, quatro velas. Com a aproximação do natal, cresce, portanto, a luz na coroa.

O país de origem da coroa do advento é a Alemanha, mais exatamente as regiões
evangélicas no norte deste país. Aí surgiu no fim do século passado o costume de tecer uma coroa
de ramos de abeto (uma espécie de pinheiro). No inverno, quando nos países frios todas as árvores
perdem as suas folhas, somente os pinheiros guardam as suas agulhas verdes e são, assim, um
sinal de que, na natureza, não morreu toda a vida. Aliás, o mesmo simbolismo do verde, de ser sinal
de vida, estava na origem da árvore de natal. Também nos países tropicais o verde tem o mesmo
significado. Pois observamos que, depois de um período de seca, quando a grama está queimada e
parece morta pelo calor e pela falta de água, tudo fica verde com as primeiras chuvas e pode
crescer de novo.

A luz da vela fala forte nos países nórdicos, onde no inverno as noites são muito mais longas
do que os dias e onde, durante o dia nesta época do ano, o sol se levanta somente um pouco, e se
ele não ficar totalmente escondido pelas nuvens. Nas longas noites e às vezes até durante o dia
todo, lâmpadas e velas são imprescindíveis e muito apreciadas. Mesmo nas regiões do mundo que
são mais abençoadas com a luz do sol, uma vela e sua luz tem um grande valor simbólico. Também
a cor vermelha, em quase todas as partes do mundo, tem o significado do amor.

Pelo sentido natural dos elementos da coroa do advento percebemos que ela pode muito bem
acompanhar os cristãos durante o advento, em sua caminhada para o natal, para a vinda do Filho de
Deus ao mundo.

Ele é vida que está presente mesmo num mundo de sofrimento, de pecado e de morte. Ele
nos revelou, pela sua encarnação, pela sua vida de doação e entrega até a morte, o amor do Pai o
céu, o eterno plano do amor divino, e nos deixou seu exemplo e seu mandamento do amor. Ele é a
luz que ilumina as nossas trevas. E esta luz, com o acender primeiro de uma, depois de duas, três e
quatro velas, fica cada vez mais forte à medida que a festa da luz, por excelência, o natal, se

aproxima. A forma circular pode nos lembrar o círculo do ano, o tempo da nossa vida e o vai e vem
da história, na qual Jesus está presente com sua luz.

Não é de se admirar que, na Alemanha, no início deste século, também os católicos adotaram
dos seus irmãos evangélicos o costume de colocar a coroa do advento nas suas igrejas e casas.
Missionários que vieram da Alemanha para o Brasil e brasileiros que conheceram a coroa na
Europa, trouxeram-na para cá, e agora ela se espalha também entre nós.

Realmente, a coroa pode nos ajudar, pela sua força simbólica, a nos abrirmos para o grande
dom de Deus que nos será dado no natal: o próprio Filho de Deus.

Evidentemente, a coroa do advento perde sua força simbólica se nela já antecipamos o natal,
seja através de um material que não sejam folhas verdes, seja por enfeites e decorações de muitas
cores brilhantes que lembrariam, antes, o brilho da plena luz do natal do que a alegre espera do
Senhor, cuja vinda esperamos no natal e no fim da nossa vida e da história.

1ª Leitura: Is 63,16-17.64,1.3.8
Salmo: Sl 80
2ª Leitura: 1Cor 1,3-9
Evangelho: Mc 13,33-37
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