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Vigiai
1º Dom Advento B

Introdução à 1ª leitura:
No meio de todas as incertezas, o profeta Isaías exprime a
sua confiança em Deus, dizendo: "Senhor, sois nosso Pai.
Nós somos todos obra das vossas mãos".
Introdução à 2ª leitura:
S. Paulo, na carta aos coríntios, dá graças a Deus, que nos
concede tantos carismas que nós desperdiçamos…
HOMILIA
Advento é tempo de espera e de preparação.
De espera em Cristo que há-de vir glorioso, na Sua segunda vinda, para nos julgar.
De preparação, para celebrarmos a Sua primeira vinda: o
Seu nascimento, no próximo Natal
A 1ª Leitura é um desejo e uma súplica ardente pela vinda
de um Salvador.
Deus é invocado, pelo profeta Isaías, como "Pai" e como
"Redentor".
A Deus é dado o mesmo nome que se dava ao parente
mais próximo, encarregado de defender a pessoa oprimida e
necessitada: "Pai".
Esta leitura é uma das preces mais bonitas de toda a Bíblia.
Termina com a linda imagem do oleiro:
Deus é o "oleiro" e o Povo é o "barro", que o artista molda
com amor e cuidado...

Somos barro, frágeis, mas somos também obra das mãos
de Deus... somos a expressão do amor de Deus, que nos ama
como Pai.
Na 2a leitura, São Paulo mostra o seu contentamento pela
maneira como os cristãos de Corinto correspondem ao amor
que Deus lhes tem.
Deus dá a todos carismas, virtudes (isto é qualidades) que
Estes dons da graça são os carismas, ou as virtudes que
resultam da generosidade de Deus, e que são derramados
sobre determinadas pessoas, para o bem da comunidade...
Os cristãos devem manter-se "vigilantes", a fim de acolherem esses dons e de os fazerem render em favor da comunidade.
O Evangelho convida os discípulos a enfrentarem a vida
com esperança, animados pela certeza de que o "Senhor
vem".
Este tempo de espera deve ser:
- um tempo de "VIGILÂNCIA",
- um tempo de compromisso, com a construção do Reino de
Deus.
O Evangelho narra a parábola do homem que
- partiu de viagem,
- que distribuiu tarefas aos seus servos,
- e deu ao porteiro ordens para que VIGIASSE...
O "dono da casa" da parábola é Jesus, que ao voltar para
o Pai do Céu, confiou aos discípulos, a tarefa de construírem o
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"Reino de Deus" e de tornarem realidade um mundo construído, de acordo com os valores do Reino.
- Os discípulos somos nós todos, o Povo de Deus.
- Quem é o "porteiro"?
Porteiro, parece ser todo aquele que tem uma responsabilidade especial de vigilância, na comunidade cristã...
A missão do porteiro é impedir que a comunidade seja invadida por valores estranhos ao Evangelho e à dinâmica do
Reino de Deus.
Que mais nos ensina a Parábola?
1.Ensina-nos que a Vinda do Senhor é motivo de ESPERANÇA.
A nossa caminhada humana não é avançar sem sentido, ao
encontro do nada, mas é uma caminhada feita na alegria, ao
encontro do "Senhor que vem".
O tempo de Advento recorda-nos esta verdade de Jesus:
O Senhor vem ao encontro de todos os homens e mulheres
deste mundo e, no final da nossa caminhada, oferecer-nos-á a
vida definitiva, a felicidade que não terá fim.
2. Ensina-nos que o Advento é, também, o tempo da VIGILÂNCIA.
Estar "vigilante" significa viver sempre empenhado e comprometido, na construção de um mundo novo, de vida, de
amor e de paz.
Estar "vigilante" significa cumprir os compromissos assumidos, no dia do batismo, e ser um sinal vivo do amor e da
bondade de Deus, no meio das nossas comunidades.

3. Jesus recomenda VIGILÂNCIA, especialmente aos
"porteiros",
isto é, aos responsáveis em proteger a comunidade de invasões estranhas. Os porteiros que devem estar vigilantes
são:
- os bispos,
- os sacerdotes,
- os responsáveis pelos movimentos cristãos...
Até certo ponto, todos somos porteiros:
- na nossa família,
- no nosso grupo de amigos,
- no movimento ou associação em que temos responsabilidades...
E nós, estaremos acordados e vigilantes, em relação a
nós?
Mesmo sem conhecermos o dia e a hora, devemos sentirnos sempre prontos para Lhe entregarmos a qualquer momento, a sua "casa" que é a nossa vida, bem cuidada, arrumada e
limpa…
Estamos a caminho do Natal de Jesus.
E como irá ser a nossa caminhada?
- Apenas com músicas, luzes, enfeites, presentes e paisnatais?
- Ou num clima de mais oração, de mais fraternidade, de
mais perdão e de mais solidariedade com o nosso próximo?
- "Neste Natal de 2017, Cristo pede-nos um lugar, para
nascer, nas nossas casas".
Será que Ele pode contar com um lugarzinho na nossa
casa e no nosso coração?
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Que bom seria que nas nossas casas houvesse um presépio, mesmo pequenino que fosse!...
Vamos arranjar-Lhe um lugar na nossa casa e nos nossos
corações…
Adaptado da homilia do
P. Antonio Dalla Costa

