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Caríssimas Irmãs, caríssimos irmãos! 

A Liturgia deste Segundo Domingo do Advento, Ano C, é marcada pela esperança e 

pela alegria. É esta a tonalidade sinalizada já pela Antífona de entrada: “Povo de Sião, o 

Senhor vem para salvar as nações! E, na alegria do vosso coração, soará majestosa a sua 

voz. (Is 30,19.30)”. 

Na Primeira Leitura, um texto de caráter profético-sapiencial, nos apresenta 

Jerusalém personificada, que é chamada a despojar-se das vestes de luto e de aflição para 

revestir-se, para sempre, dos adornos da glória que vem de Deus. Baruc garante que Deus 

haverá de mostrar o esplendor de Jerusalém a todas as nações. Recoberta com o manto da 

justiça e tendo o diadema da glória do Eterno, a Cidade Santa é chamada a levantar-se, a 

pôr-se no alto e a olhar para o Oriente. É dali que Jerusalém poderá melhor contemplar e 

acolher os seus filhos que retornam após o dramático exílio da Babilônia. A misericórdia e a 

justiça divinas haverão de guiar o povo de Israel, neste seu segundo êxodo. Toda a natureza 

é convocada a acolher o cortejo dos que retornam do cativeiro. Assim, o profeta encoraja a 

Cidade Santa, com a evocação das esperanças messiânicas. 

Em resposta a esta belíssima leitura, o salmista canta a recondução dos cativos de 

Sião: “parecíamos sonhar; encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios, de canções”. E os 

gentios reconheciam: “Maravilhas fez com eles o Senhor!” (Sl 125,1-2). E, como o 

principezinho de Saint-Exupéry, repetimos, para não nos esquecermos do essencial: “Sim, 

maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria!” (Sl 125,3). 

Lucas situa historicamente os acontecimentos que se seguem. Vários elementos 

comprovam a historicidade do ministério de João Batista, situando-o na tradição profética. É 

na história que Deus se revela e não fora dela. O Evangelho nos coloca em perspectiva de 

um terceiro êxodo: deserto, água, salvação. Deserto é o lugar da purificação. É a condição 

do despojar-se do supérfluo para apegar-se ao essencial. É a experiência do ter sede para 

buscar a água límpida que sacia e que faz transpor a uma vida nova. Do meio deste deserto e 

deste novo Mar Vermelho, que é o Rio Jordão, brada uma voz. É a voz do último dos 

profetas, a anunciar a iminência dos tempos messiânicos. Neste cenário, por demais 

histórico, a voz anuncia a esperança: “todas as pessoas verão a salvação de Deus” (Lc 3,6). 

Nesta bela celebração, louvo a Deus pelo 30º. aniversário de minha ordenação 

presbiteral. Assim como a espiritualidade do Tempo do Advento, a espiritualidade do 

presbítero é banhada de esperança e de alegria. Percorro esta rica Palavra proclamada e 

passo a recolher algumas luzes para iluminar a missão do presbítero. Podemos, assim, 

elaborar um esboço deste homem frágil, que faz a profunda experiência de Deus em sua 

vida, tal como João Batista. Quem é, afinal, o presbítero? 



Homem-anúncio. Qual o profeta Baruc, o presbítero conclama a Nova Jerusalém a 

despir-se de antigas vestes para revestir-se das vestes da alegria, com a convicção de que a 

glória de Deus conduz o seu povo. Por isso, brada aos altos montes e às colinas que se 

deixem ser abaixados; aos vales, que se deixem ser aterrados; à terra, que se deixe ser 

aplainada; às florestas que ofereçam a sua sombra a todos os fatigados. Com sua voz 

intrépida, o presbítero proclama a esperança para o Povo de Deus, imerso em fadigas 

angústias, e sofrimentos. Ungido por Deus, o presbítero-profeta é o homem que se deixa 

fascinar pelas misericórdias de Deus derramadas na história. 

Homem-sacramento. O presbítero não é a Palavra, mas o seu sacramento. Ele é a voz 

a anunciar a Palavra verdadeira que se encanou na história. Com os pés fincados na 

historicidade, tem o olhar fascinado pela beleza que salva e os braços largos a apontar os 

rumos da libertação. É voz que denuncia os instrumentos de morte e de distância do Deus da 

vida. É voz que anuncia a alegria do Evangelho da salvação. É voz que abençoa o povo, 

estradeiro em meio às trevas, à procura da luz que aquece e ilumina. Pela tênue voz do 

presbítero-sacerdote, Deus continua a fazer-se presente na história para acolher o sacrifício 

de seu Filho, no mistério pascal, perpetuado a cada eucaristia celebrada. 

Homem-travessia. Como outrora Moisés, João Batista e Jesus Cristo, o presbítero faz 

o Povo de Deus atravessar o deserto, transpor as águas e atualizar a tão antiga e nova 

experiência de salvação. É o presbítero-pastor, que caminha junto ao seu povo, a realizar o 

contínuo êxodo, travessia para novas realidades: povo de Deus em saída da terra da 

opressão, chamado a adentrar a terra da promissão; terra onde corre leite e mel. Atualiza os 

acontecimentos pascais, na história e na vida do seu povo. É o homem-sacramentalizado, 

que contempla a história como locus theologicus e se põe a discernir os sinais dos tempos, 

para entender a ação salvífica de Deus na história. 

O presbítero é o homem que sonha com o Senhor a reconduzir o seu povo cativo, que 

jaz em tantas situações de pecado, de opressão, de violência, em realidades de exílio 

cotidiano. Ele traz em seu coração a certeza da esperança e da alegria, que embala o 

salmista: “os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Chorando de 

tristeza sairão, espalhando suas sementes; cantando de alegria voltarão, carregando os seus 

feixes!” (Sl 125,5-6). Por isso, o presbítero se torna homem-escuta do mistério de Deus e da 

condição humana, aberto ao discernimento e chamado a proclamar as consolações de nosso 

Deus diante do drama da humanidade encenado no palco da história. 

Diante desta grave missão, tão humana e tão divina, sentimos o nosso coração 

presbiteral palpitar em descompasso. As palavras de conforto nos vêm da Segunda Leitura: 

“Tenho a certeza de que aquele que começou em vós uma boa obra, há de levá-la à 

perfeição até ao dia de Cristo Jesus” (Fl 1,6). Sim, é o Senhor que age em nós pela sua 

graça, cumulando-nos de esperança e de alegria, para sermos o seu sacramento no mundo. 

Por isso, elevemos ao Senhor, a cada manhã, esta jaculatória, inspirada no Apóstolo Paulo: 

“Senhor, que a vossa graça não me seja em vão!” (cf. 1Cor 15,10; 2Cor 6,1). 


