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Preparai o caminho do Senhor
2º Domingo do Advento B

Introdução à 1ª leitura:
A mensagem do profeta ao Povo de Deus, no exílio, é de
esperança e de consolação. Fala-lhes do perdão e do Filho
de Deus que há-de vir. Para tanto, há que preparar os
caminhos:
limpar, aplanar, endireitar.
Introdução à 2ª leitura:
São Pedro fala da misericórdia do Senhor. Vivamos sem
pecado e em paz. Procuremos ser santos no dever de cada
dia. A vida passa depressa.
HOMILIA
Na 1ª Leitura, o profeta ISAÍAS consola os exilados, na
Babilónia, e apresenta-lhes novas razões para terem esperança e alegria.
Muitos dos exilados estavam frustrados e desorientados,
sem entender porque é que Deus permitiu o drama da
derrota e do Exílio… Outros estavam instalados e
acomodados e já não pensavam em regressar à sua terra
nem esperavam nada de Deus.
O profeta Isaías dizia-lhes:
Coragem!... Um caminho no deserto se vai abrir! Coragem!...
"Terminou o tempo da escravidão… chegou a hora da libertação, o Senhor está a chegar… preparai no deserto, o
caminho do Senhor, nivelai os vales, rebaixai os montes e
colinas, e endireitai os caminhos tortos".

Na nossa vida física e espiritual, há altos, baixos e muitos
caminhos tortos.
É preciso rebaixar os montes e elevar os vales da nossa vida…
- Em seguida, o profeta fala de um MENSAGEIRO que será
enviado à frente do Filho de Deus, para que a boa-nova chegue a Jerusalém e a todas as cidades de Judá.
O Evangelho mostra-nos a realização desta promessa do
profeta, indicando que esse MENSAGEIRO simpático e austero é JOÃO BATISTA.
Mas, afinal. quem foi João Batista?
- Foi um homem sóbrio, desprendido, austero e simples...
- Foi o último dos profetas do Antigo Testamento.
- Não só anunciou o Messias, o Filho de Deus… mas apontou-O já presente no meio do povo:
"No meio de vós, já está alguém mais importante do que
eu… A quem eu não sou digno de lhe desatar as correias das sandálias... É o Cordeiro de Deus..."
Acerca de João Batista, Jesus disse:
- João Batista "É mais do que um profeta… é o maior dos
nascidos de uma mulher…"
Qual foi a Missão de João Batista?
A sua missão foi ser o "MENSAGEIRO" que preparou as
multidões para receberem Jesus, o Messias, o Filho de
Deus...
Na sua missão, João Batista
- denunciou o pecado,
- anunciou o perdão
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- e dispôs as multidões a converterem-se... para receberem
dignamente o Messias, Filho de Deus.
Qual foi a Mensagem de João Batista?
Às vezes, as atitudes dizem mais do que as palavras.
A mensagem de João Batista manifestou-se, não só pelas
suas Palavras, mas sobretudo pelo seu exemplo e Atitude
de Vida.
Ele deu um exemplo de vida, manifestado na humildade, na
sobriedade, no espírito de oração e amor a Deus.
1. PELA SUA PALAVRA, João Batista proclamou um Batismo de CONVERSÃO, para o perdão dos pecados:
Ele dizia: "Preparai o caminho do Senhor e endireitai suas
veredas..."
Ele falou de dois tipos de Batismo:
- Batizar com água consistia em purificar as pessoas convertidas, dos seus pecados.
Era este o Batismo que ele próprio administrava, nas
margens do rio Jordão.
- Batizar com o Espírito Santo, consistia em comunicar às
pessoas, uma vida nova, transformando-as em novas criaturas, enxertadas em Deus.
Este Batismo só poderia ser realizado por Jesus, o Filho de
Deus, porque Ele tem o poder de perdoar os pecados.
Neste tempo do Advento, as mensagens dos profetas Isaías e João Batista ajudam-nos a chegar até Jesus.
Mas... para isso, quais são os vales da nossa vida que
precisam ser preenchidos?
- São certamente os vazios da nossa vida, as nossas omissões, o bem que devíamos ter feito e não fizemos....

E quais os montes que precisam ser abaixados?
- São o orgulho, a vaidade e a ambição...
E quais os caminhos que precisam ser endireitados?
- São o egoísmo, a ganância, a inveja e o ódio...
2. O ESTILO DE VIDA de João Batista é também uma
mensagem de preparação para o nascimento de Jesus.
- Ele vive na SOBRIEDADE, manifestada no comer e no
vestir…
" Vestia uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel silvestre..."
Devia ser com este espírito de penitência e humildade que
devíamos preparar-nos para o Natal que se aproxima!
Estamos a caminhar para o Natal de Jesus. Faltam duas
semanas...
No fim desta caminhada, todos queremos viver este acontecimento, com mais alegria, mais paz e mais amor.
A propósito... já todos pensaram no presépio?...
Que bom seria que em todas as casas se fizesse um presépio, mesmo que pequenino!... A árvore de Natal é pouco.
Deus serviu-se de João Batista para preparar a vinda de
Seu Filho Jesus.
Deus também pode servir-se de cada um de nós, (de mim e
de vós)
para preparamos os homens e as mulheres de HOJE,
para a vinda de Cristo,
com a nossa palavra e as nossas ações…
Adaptado de
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