PARA
DEUS
Por que amar
o Advento?
Que há de tão especial neste tempo litúrgico que em si
mesmo é uma preparação para algo maior?
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1. O tempo litúorgico
do Advent
««Vem Senhor Jesus» Ap 22,20
A Mãe Igreja nos oferece diversos “tempos” que acompanham o desdobramento do Mistério de Cristo com o passar do ano. Semelhante
às estações do ano e a muitíssimos elementos cíclicos da natureza, a
vida espiritual do homem está chamada a ter um ritmo. A repetição
anual dos tempos litúrgicos permite reviver e aprofundar riquezas da
vida cristã que não se podem captar e assimilar em uma só temporada. O ano tem ritmos, parecido com os ritmos do “spinning” ou os
ciclos da máquina elíptica, com suas intensas ascensões, baixadas e
pausas.
O Próprio Jesus sugeriu a existência de ritmos diversos como iniciativa divina para exercitar a vida espiritual quando disse: “Tocamos a
flauta para vocês e vocês não dançaram! Entoamos cantos fúnebres,
e não choraram!” (Lc 7,31-35). Deus está tocando uma melodia para nós
em cada tempo litúrgico. A que nos move a melodia do Advento?
O Advento não é um tempo de exultante regozijo como o são o Que desperta e
Natal e a Páscoa. Não se trata de um tempo de dança pascal, fortalece em seu
nem de pranto quaresmal, mas sim de silente alegria, uma espera coração a meloreflexiva, doce e profunda. Há um convite a viver a alegria, mas dia do Advento?
não a alegria do pleno dia (o branco pascal e natalino) e sim a
alegria do amanhecer (um arroxeado que vai clareando). Sua sóbria
alegria pede uma preparação firme, determinada, íntegra. No Advento Jesus nos sussurra:

“Escolhe uma alegria estável, escolhe recordar quanto te amo a ponto de
descer do Céu à terra por ti. Alegra-te porque vim e virei em qualquer momento por ti. Prepare-me uma habitação que estou preparando a tua no
Céu. Renuncia com firmeza aos hábitos que obstaculizam minha entrada,
e me dê de presente o Sim que mereço, tal como o fez minha Mãe”.

CAMINHO PARA DEUS

Por que amar
o Adviento?

2. O Advento sugere l
a
uma revolução espiritu
«Já é hora de despertarem do sonho […]A noite esta muito
avançada, o dia se aproxima» Rom 13,11-12.
Longe de ser um tempo “adocicado” ou sentimental, o Advento melhor
sugere uma revolução espiritual. Os três personagens essenciais do
Advento: Isaías, João Batista e Maria, são personagens vibrantes, cheios
de energia e paixão. Não são só lindas pessoas, são revolucionários e
atrevidos. Não se mimetizam com a tibieza do ambiente, nem se desalentam diante da opressão sofrida. Têm paixão pelo impossível, pois,
sabem que nada é impossível para Deus.
Isaías profetiza a triunfante volta do exílio depois da terrível humilhação nas mãos dos Babilônios no ano 587 a.C. A elite de Israel tinha
sido levada cativa e o Templo destruído. Quando o Criador do universo
parecia derrotado, Isaías grita em alts voz a visão da esperança, a vitória de
nosso Rei! (Ver Is 52,7-10)
Uns 500 anos depois do exílio aparece João Batista no deserto da
Judeia. Um tremendo personagem vestido com pele de camelo, alimentado com escorpiões e mel silvestre. Qual é sua mensagem? Fazer
ouvir diretamente Isaías, reviver a esperança do coração. “Eu sou a
voz que clama no deserto. Preparem o caminho” (Jo 1,23). O reino de
Deus está próximo, a vitória está chegando! Não façam “como se fosse
verdade”, pois verdadeiramente o Reino de Deus está aqui. A vitória
definitiva é de nosso Deus!
Maria é a figura predileta do Advento. Ela abre a porta ao Rei para que
entre no exílio do nosso mundo. Em seu “Faça-se”, à sua maneira diz ao
Anjo: “Sim, Vem, Vem Senhor!” É o mais valente destes personagens
porque é a mais crente. Ela é a espiritualidade do Advento encarnada.
Sem dominar os detalhes nem as implicações de sua decisão simplesmente se rende, cai de joelhos diante do amor imenso. Nem os falatórios nem o perigo que corre por causa desta misteriosa gestação a
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detêm. Diz Sim à surpresa de Deus e a seguir vai servir a Isabel. Não
há preguiça nela. Estamos diante de uma personagem vibrante, vital,
que se deixou possuir pelo propósito da própria vida e por isso vai,
move-se. Não está presa na mais mínima letargia espiritual, não desperdiça a energia do Espírito, nem cai em espaço egocêntrico algum.
Conquistada por Aquele que a transcende e que une toda a humanidade, Ela se move veloz, mas sem distrair-se, vai sem dissipar sua vida no
caminho, vai recolhida e focada em sua missão. Esta é a atitude do Advento.
Os três personagens são vigorosos e desafiantes, pois confiam que o
maior está por vir. Para eles nem tudo está arrumado
ainda, estão abertos, vigilantes, disponíveis para acolTens claro o que
her a salvação e comunicá-la. Neles vemos que nossa
Deus te pede hoje? O
que você pode fazer
vida neste mundo é um Advento continuo. Nunca está
para não dissipar
totalmente resolvida, nunca é de todo aprazível, nunca
sua vida e ter uma
está totalmente sob controle. Sempre desejamos mais,
vida de recolhimenhabitados por certa insatisfação vamos para diante,
to e focada na sua
desejando mais e mais… A vida em si é um Advento
missão pessoal?
permanente.
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«Se o Senhor não construir a casa, em vão se esforçam os operários; se o
Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas». Sal 127,1
Moldados pela mentalidade auto-suficiente do mundo moderno
estamos acostumados a nos dizer: “eu defino minha vida, meu
número de filhos, minha imagem, minhas metas e conquistas, eu,
eu, eu”. Pois o Advento nos recorda que não tenho o controle de minha
vida. Há problemas que não posso resolver. Devo clamar e rogar:
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Vem, vem, oh Emanuel... estou indefeso, necessitado!
Não me bastam meus conhecimentos, minhas terapias e leituras
de auto-ajuda. O melhor que posso fazer é rogar, suplicar, esperar
e confiar. Não tenho o controle de minha vida! Se o ser humano
não se render diante de Deus, simplesmente não crescerá, não
estará na correta postura espiritual. O Advento ensina a rogar por
sua vinda. Diz-nos: “Deixa de estar viciado no controle de sua vida,
de querer possuir tudo o que te atrai e de evitar o sofrimento de
toda forma”. O Advento vem para remover nossos cálculos, para esperar o que só Deus pode fazer.

Pensas que tens o
controle de tua
vida? O Advento é
para ti, um tempo
de transformação
espiritual?

Isto poderia parecer mau, mas não é assim, pois no mais
fundamental não temos o controle de nada. O Advento
abre esse nível de realidade mais profundo e por isso é um
tempo de cura, de “transformação espiritual”.

sperar

e
4. O Advento ensina a

«Estejam atentos e vigilantes». Mc 13,33
Depois de nos ter golpeado e levado a reconhecer que somos radicalmente impotentes diante do mais fundamental, o Advento nos
ensina a esperar. Quer que esperemos, mas com o coração na mão.
Esperando de Deus o máximo, a máxima comunhão e alegria. Reconhecemos que o que nosso coração mais anseia é justamente o
que não podemos obter por nós mesmos. Tirando-nos de nossa
zona de conforto, o Advento nos leva a esperar, mas não a esperar
como quem espera uma pizza no restaurante, mas sim a esperar
pelo que meu coração está tão sedento. Um amor pessoal e incon-
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dicional. Esperar atrevidamente, com paixão, pelo impossível.
Temos que recordar que naturalmente estamos feitos para algo
(na realidade, Alguém) que supera nossa natureza.
Mas... o que é esperar? Fazer nada? Quando éramos meninos e
morríamos de vontade de fazer algo, nossos pais nos diziam:
“espera!” Usualmente nos limitávamos a nos aborrecer, a não fazer
nada, a ser passivos e só esperar. Mas quando a Mãe Igreja nos
chama a esperar não está pedindo um esperar passivo. A espera
cristã é a mais ativa possível, pois é sobretudo uma experiência receptiva. Deus sempre está atuando e interatuando. Deus sempre é o
primeiro em mover-se, em tomar a iniciativa, portanto, acolher ou
receber é uma ação firme e determinada, que implica o concurso
da mente, sensibilidade, paixão e o íntimo do coração. Isso requer,
espera ativa, espera em receptividade, atenta, acordada, para
diante. Deus está esperando que sejamos receptivos. Não vai nos
atropelar, pois Ele é reverente, é fino e respeitoso.
Acolhe e assimila o
que Deus te fala no
coração e a seguir a
em
mover-te na direção
que te chama!

Uma coisa mais sobre o “esperar”. É importante nos colocarmos no “cronograma” de Deus e não Deus no nosso.
Muitas vezes não estamos preparados para o que Deus
nos prometeu. Nós diremos: “Mas Ele nos prometeu
tanto!” Sim, é verdade que a Escritura está cheia de promessas e que Deus nos quer dar de tudo, mas devemos passar por uma
espécie de tempo de treinamento na Sua escola. Assim como
qualquer criança que deseja aprender a tocar um instrumento ou
praticar algum esporte, às vezes devemos passar por um longo tempo
de preparação e disciplina.
Ao falar da oração, Santo Agostinho diz que muitas vezes Deus retarda sua resposta para que o coração do orante se dilate e se capacite para o dom. Às vezes nosso coração simplesmente não está
preparado e nos faz esperar. O Advento ajuda a amar o “cronograma” de Deus, onde no momento certo nos dará o mais conveniente
e nos encherá de uma alegria sem igual. Não deixemos de esperar
nEle.
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