
I ADVENTO   «Germinar»    Ano C 

Enquanto brotar da terra… 

Enquanto o mar encher e vazar… 

Enquanto o sol trocar de lugar com a lua… 

Enquanto o homem e a mulher se unirem em amor fecundo e as crianças nascerem… 

Deus vem e faz germinar a Esperança no Coração de cada um de nós! 

Iniciamos um novo Ano litúrgico. 

Abrimos os braços. Enchemos o peito com o ar frio do Outono.  

Fechamos os olhos. Procuramos entender a linguagem do vento. 

E… desejamos com todas as forças que o novo ano nos traga o alento que só Deus nos pode dar. 

Hoje, o 1º Domingo do Advento, do Ano C, quer erguer a nossa Alma. 

Jesus vem salvar-nos e pinta-nos um quadro assustador, 

para que das trevas mais negras, germine a nossa ténue luz. 

Então… para que a Esperança, que carregamos no coração, se espalhe pelo mundo, o Messias alerta-nos: 

«Tende cuidado convosco,  

não suceda que os vossos corações se tornem pesados  

 pela intemperança, a embriaguez e as preocupações da vida…»

A certeza de que a Casa de David deu fruto é como um cachecol quentinho que nos aquece. 

É Jesus, O homem que veio cumprir a promessa do Pai. É o rosto do Senhor do Universo. 

Nestes dias, onde as preocupações são tão ocas e vazias, 

vamos acender as fogueiras do Amor? 

A gestação do Messias no ventre materno está a acontecer neste preciso momento, no teu próprio ser! 

Fecha-te aos sinais exteriores… às luzinhas coloridas e aos enfeites… às compras que tens de fazer… 

Abre-te à Palavra Daquele que vem e te dará o Amor mais profundo. 

Liberta a tua vida da escravidão do “ter de fazer para cumprir o ritual”. 

Faz o que tens a fazer, porque te vem de dentro… 

porque em ti germina o Amor mais belo plantado por Deus. 

Lembra-te que os sinais mais certos a seguir habitam a Tua Alma; 

salvam o irmão que anda perdido e cansado, à procura da força que o habita. 

Olha para o Céu e coloca os joelhos no chão. 

Faz a tua oração em acção de graças, 

porque os tempos verdadeiramente confusos e tristes, ainda estão por chegar! 

E permite que germine de ti o gesto concreto do Amar só por Amar! 

A gestação do salvador depende de ti: germina! 

 


