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14130 (3768). Liturgia de domingo - 09-12-2018 – 2º Domingo do Advento – Ano C - (Br 5, 1-9; Sl 125; Fl 1, 4-6.811; Lc 3, 1-6) – Já fazia 15 anos que Tibério César era imperador. Pôncio Pilatos
era governador da Judéia; o tetrarca Herodes governava a Galileia; seu irmão, o
tetrarca Filipe, governava a Ituréia e a região de Traconítide; o tetrarca Lisânias
governava a Abilínia. Anás e Caifás eram os chefes dos sacerdotes. Foi nesse
tempo que Deus dirigiu a palavra ao filho de Zacarias, João, que vivia no deserto.
Inspirado por Deus, João andava por toda a região do rio Jordão. Anunciava
um batismo de conversão para que os pecados fossem perdoados. Assim como
estava escrito no livro do profeta Isaías: “No deserto grita uma voz: preparem
o caminho do Senhor: alisem para ele as estradas batidas. Os vales serão
aterrados; as montanhas e colinas serão rebaixadas. Os caminhos tortuosos
ficarão sem curvas; ficarão fáceis as estradas acidentadas. E todos os homens verão a salvação que vem de Deus”.
Recadinho: - O que me proponho como preparação do natal? - O que posso fazer para que outras pessoas possam ter
um bom natal? - O que sugeriria de diferente para este tempo de Advento? - Quando fui batizado? Já tive curiosidade
de saber onde? - Preocupo-me em dar bom exemplo?
14131. O tempo do Advento possui dupla característica. - Sendo um tempo de preparação para as solenidades do Natal,
em que se comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens, é também um tempo em que, por meio
desta lembrança, voltam-se os corações para a expectativa da segunda vinda do Cristo no fim dos tempos. Por este
duplo motivo, o tempo do Advento se apresenta como um tempo de piedosa e alegre expectativa”.
14132. Um pouco de história. - O evangelista Lucas é bastante histórico em suas narrações. Aqui, ele põe em destaque
o tempo e o lugar em que Jesus iniciou seu ministério público, situa toda a ambientação dos fatos. Com estilo histórico,
ele apresenta diligentemente as circunstâncias de tempo, de lugar e pessoa, para que, com mais firmeza, pudéssemos
acreditar em sua história. Ele indica o imperador que reinava na época; enumera também os chefes civis e religiosos
dos diversos estados em que se dividira o reino de Herodes, o Grande.
14133. Também em torno de João Batista. - Lucas diz que João vivia no deserto e andava por toda a região do rio
Jordão. O lugar de sua pregação era toda a região do rio, exercendo seu ministério ora na margem esquerda, ora na
direita. Sua missão era anunciar um batismo de conversão para que os pecados fossem perdoados. Tratava-se de um
rito batismal que tinha a finalidade de excitar o arrependimento dos pecados.
14134. Um batismo diferente. - O batismo de João, chamado de batismo de conversão, não perdoava os pecados. Era
um sinal externo de penitência que, embora não perdoasse os pecados, dispunha, todavia, interiormente para obter de
Deus a remissão dos pecados, pois levava ao arrependimento. O batismo de João era uma cerimônia simbólica e
figurativa. Tratava-se de um batismo que convidava à penitência, que foi sempre necessária para se obter a graça e a
amizade de Deus. É algo indispensável a qualquer cristão. E sempre o foi. Deus perdoa somente quando se está
verdadeiramente arrependido.
14135. Preparem o caminho do Senhor! - Aqui surge uma citação do profeta Isaías: “Preparem o caminho do Senhor:
alisem para ele as estradas batidas!” Trata-se de uma metáfora tirada dos costumes da época. Naqueles tempos, quando
um rei ia visitar seu reino ou uma cidade, os que iam recebê-lo limpavam os caminhos e os enfeitavam o melhor que
podiam. O mesmo acontece conosco: preparamo-nos do melhor modo possível para receber alguém! O Senhor para
quem deve ser preparado o caminho é Cristo. Ele virá! E João foi enviado para lhe preparar o caminho.
14136. Caminho do coração! - O caminho que deve ser preparado são os ânimos, os corações das pessoas. Preparação
que passa pela penitência pregada por João. Com esta preparação, receberão suavemente a Cristo. Os montes e os vales
são as desigualdades e asperezas dos corações que merecem uma atenção muito especial! Para que o caminho seja bom,
é necessário que vales e montes se igualem. Preparar o caminho é abaixar e suprimir as desigualdades dos vícios, para
que em nada tropece Cristo, quando vier até nós. É necessário preparar os caminhos de todo o mundo pela pregação
do Evangelho, para que a humanidade possa marchar até Deus.
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