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Francesco - Advento como Proximidade e Vigilância

As leituras de hoje sugerem-nos duas palavras-chave para o tempo de Advento: proximidade e
vigilância. Proximidade de Deus e vigilância nossa: enquanto o profeta Isaías diz que Deus está perto de
nós, Jesus, no Evangelho, exorta-nos a vigiar à espera d’Ele.

Proximidade. Isaías começa tratando a Deus por «Tu»: «Tu és o nosso Pai» (63, 16). E continua:
«Nunca nenhum ouvido ouviu (...) que algum deus, exceto Tu, fizesse tanto por quem nele confia» (64,
3). Saltam-nos à mente as seguintes palavras do Deuteronómio: quem «está próximo [de nós, como] o
Senhor, nossos Deus, sempre que O invocamos?» (Dt 4, 7). O Advento é o tempo para nos lembrarmos
da proximidade de Deus, que desceu até nós. Mas o profeta vai mais além e pede a Deus que volte a
aproximar-Se: «Quem dera que rasgasses os céus e descesses!» (Is 63, 19). E pedimo-lo também nós,
no Salmo: «Ó Deus do universo, volta, por favor», e «vem salvar-nos!» (cf.  Sal 80,15.3). Ó «Deus,
vinde em nosso auxílio! Senhor, socorrei-nos e salvai-nos»: assim damos, muitas vezes, início à nossa
oração. O primeiro passo da fé é dizer ao Senhor que precisamos d’Ele, da sua proximidade.

E a primeira mensagem do Advento e do Ano Litúrgico é também reconhecer Deus próximo e
dizer-Lhe: «Aproximai-Vos de novo!» Ele quer vir para junto de nós, mas… propõe-Se; não Se impõe.
Cabe a nós não nos cansarmos de Lhe dizer:  «Vinde!». Cabe a nós repetir a oração do Advento:
«Vinde!».  Jesus  –  lembra-nos  o  Advento  –  veio  entre  nós  e  voltará  no  fim dos  tempos.  Mas  –
perguntamo-nos – de que nos servem tais  vindas,  se não vem hoje à nossa vida? Convidemo-Lo.
Façamos nossa esta invocação caraterística do Advento: «Vem, Senhor Jesus!» (Ap 22, 20). Com esta
invocação, termina o livro do Apocalipse: «Vem, Senhor Jesus!» Podemos dizê-la ao princípio de cada
dia e repeti-la com frequência, antes das reuniões, do estudo, do trabalho e das decisões a tomar, nos
momentos mais importantes e nos de provação: Vem, Senhor Jesus! Uma oração breve, mas vinda do
coração. Repitamo-la neste tempo de Advento: «Vem, Senhor Jesus!»

Invocando assim a sua proximidade, treinaremos a nossa vigilância. Hoje o evangelho de Marcos
propôs-nos a parte final do último discurso de Jesus, que se condensa numa única palavra: «Vigiai!» O
Senhor  repete-a  quatro  vezes,  em  cinco  versículos  (cf.  13,  33-35.37).  É  importante  permanecer
vigilantes, porque na vida é um erro perder-se em mil coisas e não se dar conta de Deus. Dizia Santo
Agostinho: «Timeo Iesum transeuntem… – tenho medo que Jesus passe sem me dar conta» (Sermones,
88, 14,  13). Arrastados pelos nossos interesses – sentimo-lo todos os dias –,  distraídos por tantas
vaidades, corremos o risco de perder o essencial. Por isso, hoje, o Senhor repete «a todos: vigiai!» (Mc
13, 37). Vigiai, estai atentos!

Mas, se devemos velar, quer dizer que nos encontramos na noite. É verdade! Agora não vivemos
no dia, mas à espera do dia por entre obscuridades e fadigas. O dia chegará, quando estivermos com o
Senhor. Chegará, não desfaleçamos! A noite passará, surgirá o Senhor e virá julgar-nos, Ele que morreu
na cruz por nós. Vigiar é esperar isto, é não se deixar dominar pelo desânimo: a isto chama-se viver na
esperança. Como antes de nascer fomos esperados por quem nos amava, assim agora somos esperados
pelo Amor em pessoa. E, se somos esperados no Céu, para quê viver de pretensões terrenas? Para quê
esfalfar-se por um pouco de dinheiro, de fama, de sucesso… coisas todas que passam? Para quê perder
tempo a lamentar-se da noite, se nos espera a luz do dia? Para quê buscar «padrinhos» para se conseguir
uma promoção e subir, ser promovido na carreira? Tudo passa. Vigiai: diz o Senhor.

Manter-se acordado não é fácil; antes, é uma coisa muito difícil: é natural dormir de noite. Não o
conseguiram os discípulos de Jesus, a quem Ele dissera que vigiassem «à tarde, à meia-noite, ao cantar
do galo, de manhãzinha» (cf.  Mc 13, 35). E, precisamente nessas horas, não estiveram vigilantes: à
tarde, durante a Última Ceia, traíram Jesus; de noite, adormeceram; ao cantar do galo, renegaram-No; de
manhãzinha, deixaram-No condenar à morte. Não velaram. Adormeceram. Mas o mesmo torpor pode
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descer  também  sobre  nós.  Há  um  sono  perigoso:  o  sono  da  mediocridade.  Sobrevém  quando
esquecemos o primeiro  amor  e  avançamos apenas por inércia,  prestando atenção somente  a viver
tranquilos. Mas, sem ímpetos de amor a Deus, sem esperar a sua novidade, tornamo-nos medíocres,
tíbios, mundanos. E isto corrói a fé, porque a fé é o contrário da mediocridade: é desejo ardente de Deus,
audácia contínua em converter-se, coragem de amar, é caminhar sempre para diante. A fé não é água
que apaga, mas fogo que queima; não é um calmante para quem está agitado, mas uma história de amor
para quem está enamorado! Por isso, Jesus detesta acima de tudo a tibieza (cf.  Ap 3, 16). Vê-se o
desprezo de Deus pelos tíbios.

E como podemos despertar do sono da mediocridade? Com  a vigilância da oração. Rezar é
acender uma luz na noite. A oração desperta da tibieza duma vida horizontal, levanta o olhar para o alto,
sintoniza-nos com o Senhor. A oração permite a Deus estar perto de nós; por isso liberta da solidão e dá
esperança. A oração oxigena a vida: tal como não se pode viver sem respirar, assim também não se pode
ser cristão sem rezar. E há tanta necessidade de cristãos que vigiem por quem dorme, de adoradores, de
intercessores que, dia e noite, levem à presença de Jesus, luz do mundo, as trevas da história. Há
necessidade de adoradores.

Perdemos um pouco o sentido da adoração: permanecer em silêncio diante do Senhor, adorando.
Isto é a mediocridade, a tibieza.

Mas existe outro sono interior:  o sono da indiferença. Os indiferentes veem tudo igual, como se
fosse de noite; e não se interessam por quem está perto deles. Quando orbitamos apenas em torno de nós
mesmos e das nossas necessidades, indiferentes às dos outros, a noite desce sobre o coração. O coração
torna-se escuro. Rapidamente começamos a lamentar-nos de tudo, sentindo-nos vítima de todos e, por fim,
tramamo-los em tudo. Lamentações, sensação de ser vítima e conjuras: é uma corrente… Atualmente,
parece que esta noite caiu sobre muitos: reivindicam para si próprios e desinteressam-se dos outros.

Como acordar deste sono da indiferença? Com a vigilância da caridade. Para projetar luz sobre o
referido sono da mediocridade, da tibieza, temos a vigilância da oração. Para despertar deste sono da
indiferença, temos a vigilância da caridade. A caridade é o coração pulsante do cristão: tal como não se
pode viver sem pulsação, assim também não se pode ser cristão sem caridade. Pensam alguns que sentir
compaixão, ajudar, servir seja próprio de perdedores, quando, na realidade, é a única coisa vitoriosa,
porque já está projetada para o futuro, para o dia do Senhor, quando há de passar tudo ficando apenas o
amor. É com as obras de misericórdia que nos aproximamos do Senhor. Pedimo-lo hoje na Oração
Coleta: «Despertai, Senhor, nos vossos fiéis a vontade firme de se preparem, pela  prática das boas
obras, para ir ao encontro de Cristo». A vontade de ir ao encontro de Cristo com as boas obras. Jesus
vem e o caminho para ir ao seu encontro está assinalado: são as obras de caridade.

Queridos irmãos e irmãs, rezar e amar: aqui está a vigilância. Quando a Igreja adora a Deus e
serve o próximo, não vive na noite. Ainda que esteja cansada e provada, caminha rumo ao Senhor.
Invoquemo-Lo: Vinde, Senhor Jesus! Precisamos de Vós. Vinde para junto de nós. Vós sois a luz:
despertai-nos do sono da mediocridade; despertai-nos das trevas da indiferença. Vinde, Senhor Jesus!
Tornai vigilantes os nossos corações que agora vivem distraídos: fazei-nos sentir o desejo de rezar e a
necessidade de amar.

Homilia do 1º Domingo do Advento de 2020

Bento XVI - Advento como Visita, Presença e Espera

Na linguagem do mundo antigo,  ADVENTO era um termo técnico  utilizado para indicar  a
chegada de um funcionário, a visita do rei ou do imperador a uma província. No entanto, podia indicar
também a vinda da divindade, que sai do seu encobrimento para se manifestar com poder, ou que é
celebrada presente no culto. Os cristãos adotaram a palavra “advento” para expressar a sua relação com
Jesus Cristo: Jesus é o Rei, que entrou nesta pobre “província” denominada terra para visitar todos;
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convida a participar na festa do seu advento todos aqueles que nele creem, todos aqueles que acreditam
na sua presença na assembleia litúrgica. Com a palavra adventus queria dizer-se substancialmente: Deus
está aqui, não se retirou do mundo, não nos deixou sozinhos. Embora não O possamos ver nem tocar,
como acontece com as realidades sensíveis, Ele está aqui e vem visitar-nos de múltiplos modos.

O  significado  da  expressão  “advento”  abarca  também  o  de  VISITATIO  que  quer  dizer
simplesmente “visita”; neste caso, trata-se de uma visita de Deus: Ele entra na minha vida e quer se
dirigir a mim. Na existência quotidiana, todos temos a experiência de ter pouco tempo para o Senhor e
pouco tempo também para nós. Acabamos por ser absorvidos pelo “fazer”. Não é verdade que, com
frequência, é precisamente a atividade que nos domina, a sociedade com os seus múltiplos interesses
que monopoliza a nossa atenção? Não é verdade que dedicamos muito tempo ao ócio e a distrações de
vários tipos? Às vezes, a realidade “nos arrebata”.

O  Advento,  este  tempo  litúrgico  forte  que  estamos  a  começar,  convida-nos  a  refletir  para
compreender silenciosamente uma presença. É um convite a compreender que os acontecimentos de
cada dia são gestos que Deus nos dirige, sinais da atenção que Ele tem por cada um de nós. Quantas
vezes Deus nos faz sentir algo do seu amor! Escrever, por assim dizer, um “diário interior” deste amor
seria  uma  tarefa  bonita  e  saudável  para  a  nossa  vida!  O Advento  nos  convida  e  nos  estimula  a
contemplar o Senhor que está presente. A certeza da sua presença não deveria nos ajudar a ver o mundo
com olhos diferentes? Não deveria nos ajudar a considerar toda a nossa existência como uma “visita”,
um modo em que Ele pode vir ter conosco e estar ao nosso lado em cada situação?

Outro elemento fundamental  do Advento é a  ESPERA, expectativa  que é ao mesmo tempo
esperança. O Advento nos leva a compreender o sentido do tempo e da história como “kairós”, como
ocasião favorável  para a  nossa salvação.  Jesus  explicou esta  realidade  misteriosa  mediante  muitas
parábolas: na narração dos servos convidados a esperar o retorno do dono; na parábola das virgens que
esperam o esposo; ou naquelas da sementeira e da colheita. Na sua vida, o homem está constantemente
à espera: quando é menino, deseja crescer; quando é adulto, procura a realização e o sucesso; na idade
avançada, aspira ao merecido descanso. Mas chega a hora em que ele descobre que esperou demasiado
pouco se, para além da profissão ou da posição social, nada mais lhe resta para esperar. A esperança
marca o caminho da humanidade,  mas para os cristãos é animada por uma certeza: o Senhor está
presente ao longo da nossa vida, nos acompanha, e um dia enxugará também as nossas lágrimas. Um
dia, não distante, tudo encontrará o seu cumprimento no Reino de Deus, Reino de justiça e de paz.

Existem modos muito diferentes de esperar. Se o tempo não está cheio de um presente carregado
de sentido, a espera pode tornar-se insuportável; se se espera algo, mas neste momento não há nada, ou
seja, se o presente está vazio, cada instante que passa parece exageradamente longo, e a espera se
transforma num peso demasiado grande, porque o futuro é totalmente incerto. Pelo contrário, quando o
tempo está carregado de sentido, e em cada instante compreendemos algo de específico e de positivo,
então a alegria da espera torna o presente mais valioso.

Queridos irmãos e irmãs, vivamos intensamente o presente, em que já nos são concedidos os dons
do Senhor, vivamo-lo projetados para o futuro, um futuro cheio história como “kairós”, como ocasião
favorável para a nossa salvação. Jesus explicou esta realidade misteriosa mediante muitas parábolas: na
narração dos servos convidados a esperar o retorno do dono; na parábola das virgens que esperam o
esposo; ou naquelas da sementeira e da colheita. Na sua vida, o homem está constantemente à espera:
quando é menino, deseja crescer; quando é adulto, procura a realização e o sucesso; na idade avançada,
aspira ao merecido descanso. Mas chega a hora em que ele descobre que esperou demasiado pouco se,
para além da profissão ou da posição social, nada mais lhe resta para esperar. A esperança marca o
caminho da humanidade, mas para os cristãos é animada por uma certeza: o Senhor está presente ao
longo da nossa vida, nos acompanha, e um dia enxugará também as nossas lágrimas. Um dia, não
distante, tudo encontrará o seu cumprimento no Reino de Deus, Reino de justiça e de paz.

Existem modos muito diferentes de esperar. Se o tempo não está cheio de um presente carregado
de sentido, a espera pode tornar-se insuportável; se se espera algo, mas neste momento não há nada, ou
seja, se o presente está vazio, cada instante que passa parece exageradamente longo, e a espera se
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transforma num peso demasiado grande, porque o futuro é totalmente incerto. Pelo contrário, quando o
tempo está carregado de sentido, e em cada instante compreendemos algo de específico e de positivo,
então a alegria da espera torna o presente mais valioso.

Queridos irmãos e irmãs, vivamos intensamente o presente, em que já nos são concedidos os dons
do Senhor, vivamo-lo projetados para o futuro, um futuro cheio de esperança. Deste modo, o Advento
cristão torna-se ocasião para despertar em nós o autêntico sentido da espera, voltando ao coração da
nossa fé que é o mistério de Cristo, o Messias esperado durante longos séculos e nascido na pobreza de
Belém.

Quando veio ao meio de nós, nos trouxe e continua a nos oferecer o dom do seu amor e da sua
salvação. Presente entre nós, nos fala de muitas maneiras: na Sagrada Escritura, no ano litúrgico, nos
santos, nos acontecimentos da vida quotidiana e em toda a criação, que muda de aspecto se Ele se
encontra por detrás dela, ou se a mesma está ofuscada pela neblina de uma origem incerta e de um
futuro inseguro. Por nossa vez, podemos dirigir-lhe a palavra, apresentar-lhe os sofrimentos que nos
afligem, a impaciência e as interrogações que brotam do nosso coração. Estamos persuadidos de que
nos ouve sempre! E se Jesus está presente, já não existe tempo algum sem sentido e vazio. Se Ele está
presente, podemos continuar a esperar mesmo quando os outros já não conseguem nos garantir qualquer
apoio, mesmo quando o presente está cheio de dificuldades.

Queridos amigos, o Advento é o tempo da presença e da espera eterna. Precisamente por esta
razão é, de modo particular, o tempo da alegria, de um júbilo interiorizado, que nenhum sofrimento
pode anular. A alegria pelo fato de que Deus se fez Menino. Esta alegria, invisivelmente presente em
nós, encoraja-nos a caminhar com confiança. Modelo e ajuda deste íntimo júbilo é a Virgem Maria, por
meio da qual nos foi oferecido o Menino Jesus. Que Ela, discípula fiel do seu Filho, nos conceda a graça
de viver este tempo litúrgico vigilantes e diligentes na esperança.

Homilia do 1º Domingo do Advento de 2009

João Paulo II - Advento como Passar, Escolha e Progresso

Eis que virão dias —  oráculo do Senhor — nos quais eu realizarei as promessas... (Jer 33, 14.);
lemos estas palavras do livro do profeta Jeremias e sabemos que elas anunciam o início do novo ano
litúrgico e, ao mesmo tempo, o momento iminente já nesta liturgia, da natividade do Filho de Deus
nascido da Virgem Maria.  Para tal  momento do ano litúrgico da Igreja, para esta grande e alegre
solenidade, nos preparamos cada ano...

A Igreja prepara-se para o Natal de maneira muito particular. Recorda-nos o acontecimento que
foi apresentado recentemente, no final quase do ano litúrgico. Recorda-nos, quero dizer, o dia da última
vinda de Cristo. Nós viveremos adequadamente o Natal, isto é, a alegre primeira vinda do Salvador,
quando estivermos conscientes da Sua última vinda com poder e glória grandes (Lc 21, 27), como
declara o Evangelho...  Nesta passagem há uma frase para que desejo chamar a vossa atenção:  Os
homens morrerão de pavor na expectativa do que vai acontecer ao universo (Lc 21, 26).

Chamo a atenção porque também na nossa época o pavor "do que vai acontecer ao universo"
contagia os homens.

O tempo do fim do mundo ninguém o conhece a não ser o Pai (Mc 13, 32), e por isso, daquele
medo, que se comunica aos homens do nosso tempo, não deduzimos nenhuma consequência no que diz
respeito ao futuro do mundo. Ao contrário, é bem determo-nos nesta frase do Evangelho de hoje. Para
bem viver a recordação da memória do nascimento de Cristo, é necessário ter bem presente a verdade
sobre a última vinda de Cristo, sobre aquele último Advento. E quando o Senhor Jesus diz:  Tende
cuidado convosco... que esse dia não caia sobre vós subitamente, como um laço (Lc 21, 34), assim não
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admira que sintamos que Ele fala aqui não só do último dia de toda a humanidade, mas também do
último dia de cada homem.

Aquele dia, que fecha o tempo da nossa vida sobre a terra e abre diante de nós a dimensão da
eternidade, é também o Advento. Naquele dia virá a nós o Senhor como Redentor e Juiz.

Assim pois, como vemos, é múltiplo o significado do Advento, que, como tempo litúrgico, tem
início com o domingo de hoje.

Parece, todavia, que sobretudo o primeiro destes quatro domingos deste período nos quer falar da
verdade do "passar", a que são submetidos o mundo e o homem no mundo. A nossa vida terrena é um
"passar" que inevitavelmente conduz ao termo. Todavia, a Igreja quer-nos dizer — e fá-lo com toda a
perseverança — que este passar e aquele termo são, ao mesmo tempo, advento: nós não só passamos;
mas simultaneamente nos preparamos! Preparamo-nos ao encontro com Ele.

A verdade fundamental sobre o Advento é, ao mesmo tempo, séria e alegre. É séria: ressoa nela o
mesmo "vigiai" que ouvimos na liturgia dos últimos domingos do ano litúrgico. E é, ao mesmo tempo,
alegre: o homem, de facto, não vive "no vazio" (a finalidade da vida do homem não é "o vazio"). A vida
do homem não é apenas um aproximar-se do termo, que juntamente com a morte do corpo significaria o
aniquilamento de todo o ser humano. O advento traz em si a certeza da indestrutibilidade deste ser. Se
repete Vigiai e orai... (Lc 21, 36), fá-lo para que possamos estar preparados a comparecer diante do
Filho do homem (Lc 21, 36).

Deste modo,  o advento é também o primeiro e fundamental  tempo de escolha: aceitando-o,
participando nele, escolhemos o principal sentido de toda a vida. Tudo o que acontece entre o dia do
nascimento e o da morte de cada um de nós, constitui, por assim dizer, uma grande prova: o exame da
nossa humanidade.

E daí aquele ardente apelo de São Paulo: o apelo a potenciarmos o amor, a tornarmos firmes e
irrepreeensíveis os nossos corações na santidade; o convite a todo o nosso modo de nos comportarmos
(em linguagem de hoje dir-se-ia "a todo o estilo de vida"), à observância dos mandamentos de Cristo. O
Apóstolo ensina:  se devemos agradar a Deus, não podemos ficar parados, devemos andar para a
frente, isto é, para nos distinguirmos ainda mais (1 Tess 4, 1). Assim é de facto. No Evangelho está um
convite  a  progredir.  Hoje  o  mundo  está  cheio  de  convites  ao  progresso.  Ninguém quer  ser  "não
progressista". Trata-se, todavia, de saber em que consiste o verdadeiro progresso. Não podemos passar
tranquilamente  por  cima  destas  perguntas.  O Advento traz  em si  o  significado mais  profundo do
progresso.  O Advento recorda-nos cada ano que a vida humana não pode ser paragem. Deve ser
progresso. O Advento indica-nos em que está este progresso...

É,  pois,  para  Aquele  que virá  — para  Cristo  — que nos  voltamos  com plena  confiança  e
convicção...

Homilia do 1º Domingo do Advento de 1979
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