
Reflexão para o tempo do Advento 
 

O Advento e o Natal são um tempo de alegria. A alegria de Deus que se fez carne e veio 
morar no meio dos homens, em nossa vida cotidiana. A alma que confia em Deus, que 
percebe sua presença em cada manhã, é capaz de tirar bem do mal, sorrir em meio a dor e 
ter esperança, quando tudo parece impossível. Por isso o Advento é um tempo em que 
suplicamos: “Vem, Senhor Jesus! Pedimos a Jesus que venha, que se apresse, que irrompa 
no nosso coração. 
 
O Advento é um tempo para fortalecer nosso amor. Quando amamos, vivemos mais do 
que quando nos fechamos desejando ser amados, sempre querendo receber sem dar nada 
em troca. Quando amamos verdadeiramente, quando nos entregamos com toda a alma, 
somos capazes de viver a vida daqueles que amamos, porque sua vida não nos pode ser 
indiferente. O amor provado na entrega é um amor aperfeiçoado e purificado. O amor que 
damos e recebemos nos torna mais profundos, mais livres, mais bondosos. O amor nos une, 
nos vincula, nos torna responsáveis e nos permite criar raízes em outros corações. A alegria 
de Cristo que vem a nós enche nosso coração e nos faz amar mais. É um tempo para amar 
esperando, para esperar amando. 
 
O Advento é um tempo de misericórdia. É tempo para viver a misericórdia de Deus e 
poder assim exercer a misericórdia com os homens. O olhar de Deus sobre nós está pleno 
de misericórdia. Primeiro é a misericórdia de Deus diante do nosso pecado, diante de nossas 
quedas. Dizia Pe. Kentenich: “A miséria reconhecida e aceita é a onipotência do filho e a 
impotência de Deus Pai. Minha debilidade assumida é meu triunfo sobre Deus Pai. E o Pai 
não quer outra coisa que inclinar-se amorosamente e levar-me ao seu coração”. Por isso o 
Advento é um tempo para reconhecermos pequenos, miseráveis, pecadores. Deus olha para 
nós, vem a nós, busca nosso coração arrependido.  Essa misericórdia recebida nos leva a 
ser mais misericordiosos. 
 
O Advento é um tempo de recolhimento e silêncio. Um tempo privilegiado para cuidar de 
nossa intimidade com o Senhor. Queremos aprender a amar mais a Cristo e assim aprender, 
em seu amor, a amar como Ele ama, com seus mesmos sentimentos, com sua mesma 
paixão. Essa intimidade é que fará com que nossa vida seja mais semelhante a sua, porque 
o amor assemelha. É um tempo de silêncio e respeito. De nos alegrar em sua presença. Por 
isso nos perguntamos: como está nossa oração? Que momentos de silêncio fazemos ao 
longo do dia? 
 
O Advento é um tempo de conversão. Um tempo marcado pela conversão da vida. Isto é, 
tempo de mudança, de transformação, de substituição. É um processo de vital importância 
no nosso relacionamento com Deus, pois só conseguiremos realizar essa mudança com Ele, 
Nele e por Ele. Portanto, é uma mudança de vida operada por Deus.  
 
Será que preciso mudar?  Por que mudar?  
A resposta vem de Jesus quando nos diz: “Portanto, sedes perfeitos, assim como vosso Pai 
celeste é perfeito” (Mt. 5, 48).  
 

Mas, Deus espera que parta de mim a iniciativa de mudar.  

 
Aí vem a pergunta: QUERO MUDAR? 
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Olhar para dentro de mim 

 

Vamos escrever o(s) ponto (os) que queremos mudar e depois colocar na manjedoura para que 

nossos propósitos, apresentados ao Menino Deus, possam ser transformados em atitudes concretas 

e nesse gesto humilde possa também o nosso coração ser a manjedoura que abriga Jesus. 

 

a- Em relação a mim mesmo - na maneira de falar, de agir, de vestir, de pensar.... 

 

 

b- Em relação à minha esposa/ meu esposo 

 

 

c- Em relação aos meus filhos 

 

 

d- Em relação aos meus parentes 

 

 

e- Em relação ao meu trabalho dentro e/ou fora de casa 

 

 

f- Em relação à Comunidade da União de Famílias: 

 Meu Curso 

 

 Grupo da Comunidade Oficial 

 

 Curso em que sou Formador 

 

 Minha Ascese/ Prestação de Contas 

 

 Encontros e eventos propostos pela Comunidade e/ou pelo Movimento 

 

 Direção da Região e Direção da União 

 

 Outros... 

 


