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1. Introdução

A belíssima antífona de entrada deste 
primeiro domingo de Advento é todo 
um programa de vida espiritual: “Para 
Vós, Senhor, elevo a minha alma”. 
O Advento é, assim, um tempo de 
esperança e de “vigília” no horizon-
te da história humana. Iniciamos o 
Ano Litúrgico com o ciclo do Natal. 
O Salvador está para chegar. Diz 
Bento XVI que o homem é a única 
criatura livre de dizer “sim” ou “não” 
à eternidade, ou seja, a Deus. Por 
isso Ele convida-nos a desmontar o 

mal que perpassa este mundo. Os 
acontecimentos da vida são liturgia 
de Deus. O ponto de encontro neste 
Advento é a comunhão com o Se-
nhor. Advento é, simultaneamente, 
tempo de chegada e partida, tempo 
de paragem e balanço, mas nunca 
tempo definitivo. Advento é o Cristo 
de ontem, de hoje e de sempre; está 
orientado para a segunda e última 
vinda de Cristo. Três companheiros 
de viagem: Isaías, João Batista e 
Maria, mãe de Jesus. 

2. LeItura I 
Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7

Vós, Senhor, sois nosso Pai e nosso 
Redentor, desde sempre, é o vosso 
nome. Porque nos deixais, Senhor, 
desviar dos vossos caminhos e 
endurecer o nosso coração, para 
que não Vos tema? Voltai, por amor 
dos vossos servos e das tribos da 
vossa herança. Oh, se rasgásseis os 
céus e descêsseis! Ante a vossa face 
estremeceriam os montes!
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Mas Vós descestes e perante a 
vossa face estremeceram os montes. 
Nunca os ouvidos escutaram, nem 
os olhos viram que um Deus, além de 
Vós, fizesse tanto em favor dos que 
n’Ele esperam. Vós saís ao encontro 
dos que praticam a justiça e recor-
dam os vossos caminhos. Estais in-
dignado contra nós, porque pecámos 
e há muito que somos rebeldes, mas 
seremos salvos. Éramos todos como 
um ser impuro, as nossas ações jus-
tas eram todas como veste imunda. 
Todos nós caímos como folhas secas, 

as nossas faltas nos levavam como 
o vento. Ninguém invocava o vosso 
nome, ninguém se levantava para 
se apoiar em Vós, porque nos tínheis 
escondido o vosso rosto e nos deixá-
veis à mercê das nossas faltas. Vós, 
porém, Senhor, sois nosso Pai e nós 
o barro de que sois o Oleiro; somos 
todos obra das vossas mãos.

2.1 Comentário
O povo tem consciência das suas 
desgraças mas confia na paternidade 
divina donde lhe vem o mistério do 
perdão e da misericórdia. O autor 
sagrado recorda as intervenções 
de Deus na história de Israel. Agora 
encontra-se na mesma situação. A 
história dos homens são as inter-
venções de um Deus que desce da 
montanha para vir salvar o seu povo. 
Todas as religiões sobem a monta-
nha. Só o Menino Deus é que desce 
da montanha. 

3. saLmo 79 (80)
“Oração de invocação e de lamen-
tação, mas também de esperança 
sobre uma fidelidade renovada de 
Deus. O salmo 79 convida-nos a unir 
as nossas vozes à de Isaías, a invocar 
a proximidade do Senhor. O salmista 
sublinha a benevolência demonstra-
da no passado por Deus, em relação 
à vinha que Ele mesmo plantou e, 
para a qual, pede nova proteção” 
(Giuseppe Casarin). “Deus dos Exér-
citos, vinde de novo, olhai dos céus 
e vede, visitai esta vinha. Protegei a 
cepa que a vossa mão direita plantou, 
o rebento que fortalecestes para Vós”.
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4. LeItura II – 1 Cor 1,3-9
Irmãos: A graça e a paz vos sejam 
dadas da parte de Deus, nosso Pai, e 
do Senhor Jesus Cristo. Dou graças 
a Deus, em todo o tempo, a vosso 
respeito, pela graça divina que vos foi 
dada em Cristo Jesus. Porque fostes 
enriquecidos em tudo: em toda a 
palavra e em todo o conhecimento; e 
deste modo, tornou-se firme em vós 
o testemunho de Cristo. De facto, já 
não vos falta nenhum dom da graça, 
a vós que esperais a manifestação de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos 
tornará firmes até ao fim, para que 
sejais irrepreensíveis no dia de Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, por 
quem fostes chamados à comunhão 
com seu Filho, Jesus Cristo, Nosso 
Senhor.

4.1 Comentário
Paulo quer reconduzir os coríntios à 
centralidade do dom de Cristo, na ex-
petativa da sua plena manifestação. 
Está contente com os coríntios mas 
não deixa de olhar para o desalento e 
fragilidade que a comunidade deixa 
transparecer. Neste domingo, porém, 
são apresentados como modelos de 
quem espera pelo Senhor. 

5. evangeLho – mC 13,33-37
Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: “Acautelai-vos e vigiai, 
porque não sabeis quando chegará 
o momento. Será como um homem 
que partiu de viagem: ao deixar a sua 
casa, deu plenos poderes aos seus 
servos, atribuindo a cada um a sua 
tarefa, e mandou ao porteiro que vi-

giasse. Vigiai, portanto, visto que não 
sabeis quando virá o dono da casa: se 
à tarde, se à meia-noite, se ao cantar 
do galo, se de manhãzinha; não se dê 
o caso que, vindo inesperadamente, 
vos encontre a dormir. O que vos 
digo a vós, digo-o a todos: Vigiai!”

5.1 Comentário
Na fórmula de Marcos, o Evangelista 
do ano, a expressão é simples: «Estai 
sempre vigilantes.» (Mc 13,33) Vive-
mos num tempo de esperança.
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Caminhamos com a paciência humana e com a virtude da perseverança no 
avançar. “É o discurso mais longo de todo o Evangelho de Marcos, e tem a 
mesma função que as «últimas palavras» que Jesus profere aos discípulos nos 
outros evangelhos: os «discursos de adeus», com o mandamento do amor, no 
Evangelho de João (Jo 14-17); o envio missionário, no Evangelho de Mateus (Mt 
28,16-20); a dádiva do Espírito Santo para a pregação aos gentios, com as apa-
rições de Jesus ressuscitado e com as palavras de Jesus no monte das Olivei-
ras, no texto de Lucas (Lc 24,44-53; ACT 1,6-11) (Giuseppe Casarin). O Evangelho 
diz-nos como ir ao encontro. Aponta para duas atitudes: “Acautelai-vos e vigiai”. 
Deus acredita no homem e confia-lhe o mundo. 

6. medItação

Tempo de Advento, Kairós de Deus, graça, mistério. É o dom da Palavra que se 
faz Pão sobre a nossa mesa para resgatar a existência da banalidade do “ordi-
nário” e do pecado, enquanto nos faz celebrar a liturgia da maravilha divina que 
desce da montanha, Verbo encarnado.  

7. oração

Ó Maria, Virgem da expetativa e Mãe da esperança, reaviva em toda a Igreja o 
espírito de Advento, para que a humanidade inteira volte a pôr-se a caminho 
rumo a Belém, onde Deus virá de novo para nos trazer do alto a visita do Sol 
nascente (Lc 1,78), Cristo nosso Deus. Ámen. (Bento XVI)

8. ContempLação 
Perturbas-me, Deus da demora e da pressa, Deus do já e do ainda não.

Perturbas-me e encantas-me, Deus novo,
que me fazes mais uma vez, em cada desafio.

Amo-Te, surpreendente Deus, que confias ao meu coração
Um pleno poder de amar!

Espero-Te, Deus que esperas sempre por mim
e nunca desistes de me encontrar.
O Teu momento já vive em mim:

Não deixes que a espera queime a esperança. 
(Sementes do Evangelho)

Esperemos, vigilantes, 
ver Cristo o mais belo dos filhos dos homens (Sl 45,3),

“Belo a dar a vida e belo a retomá-la, 
belo na cruz, belo no sepulcro, belo no céu”.

(Santo Agostinho) 
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