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14163 (9296). Liturgia de domingo – 3º Domingo do Advento – Ano C - 16-12-2018 – (Sf 3, 14-18a; Is 12, 2-6; Fl 4,
4-7; Lc 3, 10-18) - Naquele tempo o povo perguntava a João: “O que devemos
fazer?” Ele, então, respondendo, dizia: “Quem tiver duas roupas, reparta com
quem não tiver nenhuma. E, com os alimentos, façam a mesma coisa”. Também
alguns fiscais vieram para ser batizados e perguntaram: “Mestre, o que devemos
fazer?” E ele respondeu: “Não devem cobrar imposto maior do que o marcado”.
Alguns soldados perguntaram: “E nós, o que devemos fazer?” João respondeu:
“Não façam violência contra ninguém, não denunciem falsamente; contentemse com o soldo que recebem”. O povo estava esperando que acontecesse alguma
coisa, todos perguntando se João seria ou não o Messias. Então, respondendo a
todos, disse João: “Eu batizo na água. Mas já está chegando aquele que é mais
poderoso do que eu. Não mereço nem mesmo desatar os cordões de suas sandálias. Ele batizará vocês no Espírito
Santo e no fogo. Tem a pá nas mãos para limpar a sua colheita, para guardar o trigo nos depósitos e queimar a palha
num fogo que não se apaga”. Com esses e muitos outros conselhos, ele anunciava ao povo a Boa Nova.
Recadinho: - Considero-me uma pessoa que anuncia o Evangelho? Por que sim? Por que não? – Como vivo a caridade
a nível comunitário? - Como minha comunidade resolve o problema da ajuda aos pobres evitando de dar esmolas pelas
ruas ou a quem bate à sua porta? - O que de melhor se pode fazer para socorrer os necessitados? - Há muita injustiça
no contexto social em que vivo?
14164 (PPS). João Batista trouxe insegurança! - O povo perguntava a João o que devia fazer! Estavam todos
impressionados com as palavras do precursor. João falara sobre o juízo final, a hora do julgamento que se aproxima...
Todos queriam saber os meios para evitar esse terrível julgamento. João Batista nada apresenta de extraordinário.
Apenas aconselha o cumprimento exato dos deveres. Entre esses deveres, ele insiste na prática da caridade, que é a
maior das virtudes.
14165 (PPS). E nós?! - Já estava mais do que claro! Mas alguns soldados estavam preocupados. O que devemos fazer?!
E João foi direto ao essencial: Não façam violência contra ninguém! Não denunciem falsamente! Contentem-se com o
soldo que recebem! João começa recomendando a eles os preceitos gerais, que são válidos para todos. Depois, vai
exigindo de cada um a observância dos deveres particulares de seu estado. Por isso ele insiste que os soldados não
cometam violências e injustiça. Recomenda-lhes que não usem de meios injustos para conseguir dinheiro (o que era
muito comum), mas que se contentem com o que recebem. João pede que respeitem e cumpram bem a profissão que
têm!
14166 (PPS). O convite é que sejamos todos discípulos missionários! - João lança mão de uma comparação. Depois de
batido o trigo, usando de uma pá, separa-se o grão de trigo da palha. João diz que Jesus fará o mesmo. No juízo final,
separará os bons dos maus, assim como o agricultor separa o trigo da palha. O trigo representa os bons; a palha, os
maus. A escolha depende de cada um de nós: seremos trigo, que se transforma em alimento, ou palha a arder no fogo
que não se apaga?!
14167 (3797). Consciência missionária e evangelizadora. - “Cada um de nós é responsável pelo anúncio do Evangelho
de Jesus Cristo aos irmãos e irmãs. Talvez seja essa uma das maiores lacunas que temos em nossa caminhada eclesial:
a consciência missionária e evangelizadora. Sermos permanentemente missionários e em todas as circunstâncias e
ambientes! Não podemos colocar apenas na responsabilidade de alguns o trabalho das missões; somos nós, todos os
batizados, os responsáveis e animadores para que em nossas comunidades e na sociedade a Palavra de Deus seja a luz
no caminho de tantos ao nosso redor”. (Dom Orani João Tempesta, O. Cist., Arcebispo do Rio de Janeiro)
14168 (3798). Quem segue Cristo é um apóstolo animado! - “Somos Discípulos Missionários e com isso entendemos
que, cada um de nós, ao fazer uma verdadeira experiência do seguimento de Cristo em sua vida é, ao mesmo tempo,
com certeza, um animado apóstolo! “Quem encontrou Jesus Cristo e se deixou cativar por Ele não pode deixar de
comunicar isso também aos outros!” (Dom Orani João Tempesta, O. Cist., Arcebispo do Rio de Janeiro)
- “Aparecida das Águas” nos convida: Sejamos discípulos missionários do Redentor! APOIO:
- E-mail: contato@aparecidadasaguas.com
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