2º DOMINGO DO ADVENTO
A liturgia deste segundo domingo do Advento nos apresenta a temática
do CAMINHO. Nela o profeta Isaías nos mostra que a libertação está próxima, o
caminho que deve conduzir-nos de volta à pátria dos exilados; a libertação de uma vida
de escravidão do pecado para uma vida plena na graça de Deus está para chegar.
Também nos mostra, na segunda leitura, que o mais importante na revelação deste reino
que liberta e salva o povo de Deus, é o fato de que TUDO será transformado em “novos
céus e nova terra”, onde a justiça divina habitará para sempre. O evangelho ressalta
que, embora o maior entre os homens, João Batista, é apenas um precursor, o
mensageiro que anuncia aos homens a vinda do Messias, Aquele de quem não é digno
de desatar a correia das sandálias, O Poderoso, O Forte, O Salvador.
João Batista, como mensageiro e profeta, se reveste de uma atitude
missionário e apostólica, a fim de preparar o caminho para a vinda do Senhor, o Deus
Conosco, EMANUEL!
Neste segundo domingo do Advento, somos chamados a refletir sobre como temos
vivido nosso ser cristão?
Qual tem sido a imagem de Cristo que temos apresentado ao mundo, aos que Deus
Pai nos confiou, pessoalmente?
Temos sido fiéis ao nosso compromisso como Batizados, em viver uma verdadeira
presença de Cristo para com nosso cônjuge, filhos, irmãos de comunidade, parentes e
amigos?
Temos sido capazes de ser um “Cristo” diante das pessoas que vivem algum tipo de
sofrimento: físico, afetivo, espiritual, material?
De que forma o nosso “Ser Cristão” está se manifestando diante do irmão que
sofre?
JESUS É O CAMINHO!!! O Reino de Deus é a nossa meta!!!
Peçamos à MTA, em nossos Santuários Lares e Filiais, toda sua ação
Educadora, para que nos forme verdadeiros apóstolos, profetas e anunciadores do
CAMINHO, do Reino que o Menino Deus veio ao mundo nos revelar, principalmente,
aos mais necessitados e carentes da graça de Deus!!!
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