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APRESENTAÇÃO
A PLENITUDE DA LEI
Pe. Antonio Iraildo Alves de Brito, ssp
O Ano Litúrgico A é o período em que a liturgia da Igreja nos oferece a oportunidade de adentrarmos o mistério da fé por meio da narrativa do Evangelho segundo
São Mateus, que foi escrito em um contexto de conflito. A comunidade de Mateus
era formada por cristãos provindos do judaísmo e ainda fortemente marcados pelo
formalismo da lei. O apego ferrenho à lei impedia seus membros de fazerem a experiência daquele que é a plenitude da lei: Jesus Cristo.
Para resolver as crises, o evangelista vai à tradição buscar respostas para os problemas da comunidade. Mateus elabora um tipo de catecismo do discipulado, por
meio do qual é possível aprender o modo de seguir Jesus. Há três termos importantes a serem considerados na catequese mateana: o conceito de multidão, o conceito
de discípulo e o conceito de apóstolo. Esses três conceitos giram em torno da relação
com Jesus. Quando Mateus fala de multidão, está falando de pessoas que não têm
compromisso com Jesus. São apenas pessoas curiosas a respeito dele. O discípulo, ao
contrário, é aquele que se comprometeu com Jesus e com o Reino pregado por ele. É
alguém iniciado no mistério.
Daí a diferença entre multidão e discípulo: a multidão está na superfície; o discípulo, na profundidade, no chão da fé. Assim, quando alguém chama Jesus de Mestre, seu lugar de fala é o da multidão. Quando alguém chama Jesus de Senhor, este
é discípulo (Mt 26,49).
Todo discípulo, por sua vez, deve ser apóstolo, isto é, fazer outros discípulos.
Mesmo sendo apóstolo, precisa se manter na condição de discípulo. Mateus, desde
o começo, se esforça para dizer tudo com muita clareza. Trata-se de uma catequese
para o discipulado cristão. Não é uma crônica ou história de Jesus. Sua principal
preocupação é com a fé em Jesus Cristo.
Mesmo havendo fortes resquícios de uma fé padronizada, legalista, demasiado
ritualista, a comunidade de Mateus se recusa a entrar nesse esquema. Isso porque
um dos aspectos fundamentais da catequese de Mateus é a abertura aos pagãos, aos
não judeus. Ao mesmo tempo em que é uma comunidade ainda muito ligada ao
judaísmo, está aberta aos de fora. Jesus pensa o povo de Israel formado por todas as
nações: “Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho...” (Mt 28,19-20). Trata-se de
uma visão diferente do judaísmo daquela época. A pertença à Nova Jerusalém é resultado da adesão a Jesus, da atitude de ouvir a Palavra e colocá-la em prática. Todo
o Evangelho de Mateus quer dizer que vale a pena ser discípulo de Jesus. Para isso,
é necessário romper com as velhas estruturas. O sentido pleno do passado encontra
a plenitude em Jesus.
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Palavra viva e eficaz: roteiros homiléticos – ano A quer ser uma ferramenta que colabore com os agentes de pastoral e todo o Povo de Deus nas comunidades, em
seus estudos, meditação, anúncio e vivência da Boa Notícia. Quer ser, especialmente,
uma preciosa fonte para a preparação das homílias, de modo que nossas liturgias
sejam verdadeiras experiências do mistério celebrado. Ir. Aíla Andrade oferece uma
escrita permeada de ternura pastoral, profundidade bíblica e devotado amor à Palavra de Deus. Você tem em mãos um tesouro. Bom proveito!
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Tempo do Advento

A SALVAÇÃO ESTÁ PRÓXIMA
O tema principal do tempo do
Advento é a espera por Jesus. Anunciada pelo Antigo Testamento, a vinda do Messias instauraria um novo
modo de viver com consequências
mundiais. A rotina das pessoas,
seus afazeres mais corriqueiros, seria motivada pela paz e pela concórdia. Os instrumentos da discórdia,
simbolizados pelas armas, não teriam mais nenhuma utilidade.
Na segunda leitura, Paulo chama a atenção para a espera da parúsia (segunda
vinda de Cristo) como uma luta contra as forças das trevas, a começar em cada um
de nós mesmos, depois no mundo. A espera pelo Senhor é um tempo de graça no
qual todas as pessoas são chamadas a demonstrar em seus atos cotidianos que configuram a própria vida à de Cristo.
E o Evangelho nos mostra que a espera pela vinda do Senhor deve ser marcada
pela vigilância. O Senhor vem à semelhança de um ladrão. As pessoas estarão em
suas ocupações diárias e serão tomadas de surpresa. A motivação interna com a qual
realiza sua práxis é que determinará se a pessoa é cristã ou não.
COMENTÁRIO DOS TEXTOS BÍBLICOS
1. Evangelho (Mt 24,37-44): Ficai preparados
O texto do Evangelho de hoje vem nos dar orientações sobre como esperar a segunda vinda de Cristo. A parúsia é um tema frequente nos discursos de pregadores
sensacionalistas, com o intuito de comover as multidões. O Senhor ensinou o que
necessitamos para esperar esse tempo. Tudo o demais é especulação inútil.
A vinda de Cristo será inesperada (vv. 37-39). E, para esclarecer isso, o texto faz
duas comparações:
1) Noé – nenhum sinal especial (vv. 37-41). Para ilustrar o fato de que ninguém
pode saber o dia e a hora (v. 36), Jesus cita o caso de Noé, quando o dilúvio caiu
inesperadamente sobre as pessoas enquanto cumpriam as rotinas diárias (vv. 37-39).
A seguir, descreve dois casos – um masculino e outro feminino – como exemplos de
como será a parúsia de forma totalmente inesperada (vv. 40, 41). As pessoas estarão
em suas ocupações habituais. Quando Cristo vier, o tipo de ocupação da pessoa não
determinará ser escolhido ou não (vv. 40, 41; dos dois ocupados na mesma coisa, um
será escolhido e o outro não). Isso significa que os cristãos não são diferentes dos
◆ ◆ ◆ 11 ◆ ◆ ◆

Advento

1º Domingo do Advento

demais em suas ocupações, a diferença está na vivência dos valores do Reino, que
motiva suas opções.
2) O ladrão – vigilância (v. 43). A vinda de Cristo está anunciada e é certa, porém
apenas Deus sabe quando será. O importante é estar preparado. E aquele que vive
uma autêntica práxis cristã espera com constância a vinda de Cristo para instaurar
o seu Reino definitivo.
2. I leitura (Is 2,1-5): Caminhai à luz do Senhor
Na primeira leitura de hoje, o profeta Isaías nos esclarece sobre a importância de
Jerusalém nos tempos messiânicos. Por causa do Messias, o monte Sião, sobre o qual
aquela cidade foi construída, se tornará o centro espiritual para todas as nações. O
profeta pensa no Messias como um rei de um império mundial cuja capital seria Jerusalém. As nações do mundo inteiro, governadas pelo Messias, abandonarão seus
ídolos e adorarão o verdadeiro Deus de Israel.
A Cidade Santa será o centro mundial de instrução e de irradiação da Palavra de
Deus. As nações se encaminharão para Jerusalém porque reconhecerão que a Palavra de Deus (a Lei) é a fonte da verdade. Elas têm desejo de se aproximar do Senhor.
Elas decidirão andar nos caminhos de Deus fazendo a vontade divina. Isso significa
que as nações governadas pelo Messias não serão obrigadas a servir ao Deus de Israel, elas decidirão livremente adorá-lo.
Não haverá mais disputas, o Rei da paz conciliará os povos, e o monte Sião, ou
seja, Jerusalém, capital do Reino messiânico, será o local a partir do qual a paz e a
justiça vão se propagar. As armas não terão mais nenhuma utilidade, por isso serão
transformadas em ferramentas de trabalho. Isso mostra que a esperança messiânica
do Antigo Testamento consistia principalmente na espera por um novo modo de
viver. As atividades cotidianas permaneceriam, mas não teriam como motivação a
discórdia, e sim a paz. Numa interpretação cristã desse texto, podemos afirmar que
o profeta vislumbra o cristianismo, e, se não constatamos esse estilo de vida nesses
dois milênios de fé cristã, talvez seja porque não vivemos verdadeiramente como
cristãos, por não termos consciência do que seriam os tempos messiânicos instaurados por Jesus Cristo.
A vida nova que o profeta vislumbra para a era messiânica deve ser o mais profundo desejo dos seguidores do Cristo que aguardam a plenificação de sua obra
salvífica, quando se manifestar a Jerusalém celeste, onde todos viverão como irmãos
na família de Deus. Ele será o sol da nova criação e todos os povos andarão à sua luz.
3. II leitura (Rm 13,11-14a): Revistamo-nos das armas da luz
Paulo exorta os cristãos a tomar consciência de que já estão vivendo na escatologia, ou seja, nos tempos finais, embora essa realidade ainda não seja plena. Portanto,
a existência cristã, nesse tempo da graça (kairós), deve estar em conformidade com
a vida de Cristo. Os cristãos são chamados a demonstrar por meio de seu estilo de
vida que são seguidores de Cristo.
◆ ◆ ◆ 12 ◆ ◆ ◆

PISTAS PARA REFLEXÃO
O esclarecimento sobre a identidade do cristianismo foi sempre uma preocupação desde os mais remotos tempos da era cristã. A Carta a Diogneto, escrita no século
II d.C. por um autor desconhecido, assim descreve a vida cristã:
Os cristãos, de fato, não se distinguem dos outros homens, nem por sua terra, nem
por língua ou costumes. Com efeito, não moram em cidades próprias, nem falam
língua estranha, nem têm algum modo especial de viver. Sua doutrina não foi inventada por eles, graças ao talento e especulação de homens curiosos, nem professam, como outros, algum ensinamento humano. Pelo contrário, vivendo em cidades gregas e bárbaras, conforme a sorte de cada um, e adaptando-se aos costumes
do lugar quanto à roupa, ao alimento e ao resto, testemunham um modo de vida
social admirável e, sem dúvida, paradoxal (Carta a Diogneto, 5,1-4).

A homilia deve dar um enfoque especial ao testemunho de vida como elemento
essencial da identidade cristã e esclarecer sobre grupos que se apegam a aspectos
superficiais, distraindo as consciências da verdadeira vocação do cristão.
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Os cristãos não devem ficar inertes, à semelhança de quem está dormindo, quando as circunstâncias exigem que lutem contra as trevas, a começar em si mesmos.
Paulo elenca uma lista de vícios (bebedeiras, contendas, ciúmes etc.) como exemplos do que seriam as obras das trevas (noite) em contraste com as obras do dia (vida
nova em Cristo ressuscitado).
O cristão já está revestido de Cristo pelo batismo, mas essa identificação com
Cristo deve dar frutos na vida cotidiana até que ele venha.

2º Domingo do Advento

A VINDA DO FILHO DO HOMEM
O Advento é um tempo litúrgico
que pode ser dividido em duas partes. As primeiras duas semanas dão
ênfase à segunda vinda do Senhor,
que retornará como Juiz no fim dos
tempos. As últimas semanas são
uma preparação para a celebração
do nascimento de Cristo, sua primeira vinda. As leituras bíblicas nas
liturgias eucarísticas refletem esse
caráter dual do Advento.
Hoje começamos a olhar mais diretamente para a vinda, ou melhor, para a presença do Filho de Deus em nosso meio, como uma preparação para sua vinda final.
Não devemos considerar o Advento e o Natal como meras lembranças de eventos
históricos passados. “Advento” significa “vir” e, para que essa época seja significativa, tem que haver uma vinda genuína de Jesus em nossas vidas, tanto como
indivíduos quanto como comunidade. É hora de nos conscientizarmos de nossa
constante necessidade de conversão. Por isso, a figura central no Evangelho de hoje
é João Batista.
COMENTÁRIO DOS TEXTOS BÍBLICOS
1. Evangelho (Mt 3,1-12): Convertei-vos, porque o Reino dos céus está próximo
João Batista verdadeiramente pertence à corrente profética do Antigo Testamento. Ele proclamava o arrependimento dos pecados e o batismo em água para as pessoas que manifestassem publicamente a decisão de abandonar o pecado e voltar
para Deus. O “arrependimento” que João proclamava significava muito mais do que
um pedido de desculpas pelos erros passados. Envolvia uma mudança profunda e
radical no pensamento e no comportamento da pessoa. “Conversão radical” traduziria melhor o conteúdo da pregação de João do que “arrependimento”.
Dois tipos de pessoas foram até João. Um grupo era formado por gente comum, genuínos penitentes procurando reconciliação com Deus. Mas havia também aqueles que queriam apenas testar a ortodoxia de João, ou seja, sua observância da Lei de Moisés. Estes últimos pensavam que sua salvação já estava
assegurada por serem descendentes de Abraão. No entanto, não é o nascimento,
a etnia, a afiliação religiosa, a educação, o status social ou o poder financeiro que
nos tornam amigos de Deus, mas uma consciência de total obediência à vontade
divina. A salvação vem para aqueles que se entregam totalmente nas mãos de
◆ ◆ ◆ 14 ◆ ◆ ◆

2. I leitura (Is 11,1-10): Todos os povos serão nele abençoados
A santidade do único Deus, Criador e Mestre do mundo, predomina na mensagem de Isaías. O Senhor é o Santo de Israel. Isaías está intensamente consciente da
sua própria pecaminosidade e do pecado de seu povo. Qualquer que seja o tipo de
pecado não pode ser tolerado na santa presença de Deus. Isaías, consequentemente,
denuncia o orgulho de Judá, a autoindulgência de seu povo e a injustiça insensível
para com os pobres. O profeta está convencido de que Deus está prestes a agir com
justiça, realizando um julgamento. Não só a terra de Israel será devastada, mas toda
a natureza estará envolvida em uma destruição em massa, pois o pecado do homem
afetou todo o universo. Judá, no entanto, ainda é o povo de Deus, Jerusalém ainda é
a cidade sagrada. Por isso, haverá um remanescente, purificado no fogo, que será o
herdeiro das promessas feitas a Davi. Era esse o imaginário sobre o fim dos tempos
na época de Isaías.
◆ ◆ ◆ 15 ◆ ◆ ◆
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Deus. Ninguém é salvo simplesmente por nascer judeu, cumpridor da Lei, como
os fariseus pareciam pensar.
Mais tarde, Jesus dirá àqueles que presumem pertencer ao povo de Deus, mas
sem ter as ações dignas dessa condição, que eles terão de ceder seus lugares no Reino
dos céus aos cobradores de impostos e às prostitutas que, por terem se convertido,
os precederão.
As palavras de João hoje são dirigidas, principalmente, a nós, ou seja, aos fariseus
e saduceus que estão presentes em cada um de nós. Pois o inimigo mais perigoso é a
complacência consigo mesmo que leva alguém a pensar: “Eu sou um bom cristão”.
Como Jesus, também João foi rejeitado, perseguido e, finalmente, executado por
sua corajosa defesa da verdade e da justiça. Mas também existem diferenças fortes
entre João e Jesus. João viveu uma vida severamente ascética como eremita no deserto. João não foi ao encontro das pessoas, mas as pessoas saíam em busca dele.
Jesus, por outro lado, viveu principalmente em cidades e vilas. Ele saiu a caminho
para misturar-se com todos: ricos e pobres, religiosos e seculares, bons e maus. Ele
também não hesitou em desfrutar da hospitalidade de todo tipo de pessoas. Jesus
viveu totalmente em contato com o mundo, mas não contaminado ou influenciado
pela mentalidade egoísta e interesseira que o rege.
João enfatiza que Jesus o supera completamente e não se acha digno de desamarrar as sandálias de Jesus. Ele está simplesmente preparando o caminho para o
Messias, o Cristo, o Rei Salvador. Jesus, por outro lado, é o caminho.
O batismo de João era uma expressão individual de um desejo de sair do pecado
e de retornar para Deus, ou seja, de voltar a ser um fiel cumpridor da Lei de Moisés.
O de Jesus é realizado com o Espírito Santo. O batismo dado por Jesus inaugura um
relacionamento especial com Deus, através do qual a pessoa batizada se torna incorporada no corpo de Cristo, torna-se, por assim dizer, uma extensão do próprio Cristo.
Isso implica não apenas uma reforma individual, mas tornar-se uma nova criatura,
trazendo o Reino de Deus para a vida pessoal e para a efetivação na história.

