
I DOMINGO DO ADVENTO (ANO C) 
 
 
1.Hoje inicia-se um novo ano litúrgico, com o ciclo do Natal e o 
Tempo do Advento. 
A Igreja começa a preparar a celebração da vinda de Cristo ao 
mundo que em cada Natal se comemora. A comunidade cristã 
acredita que se pode renovar, para responder melhor aos apelos 
dos homens de hoje.  
2. É por isso que, neste I Domingo do Advento, a Palavra de Deus 
convida todos a uma vida verdadeiramente nova: “Germinará um 
rebento da justiça” (Jr 33,15) (primeira leitura); “Erguei-vos e 
levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima” (Lc 
21,28); “Deveis proceder para agradar a Deus, mas deveis progredir 
ainda mais” (1Ts 4,1). A conversão permanente faz parte da 
caminhada de Advento que é proposta, uma vez mais, aos cristãos. 
É a renovação da vida pessoal e a renovação da comunidade.   

• A primeira leitura de Jeremias que nos apresenta o regresso 
do Povo de Deus exilado na Babilónia à sua Cidade Santa de 
Jerusalém, pretende introduzir no coração de cada um de nós 
razões de esperança, isto é, as dificuldades serão vencidas e 
a nossa comunidade reencontrará a justiça e a paz. 

• O Evangelho de Lucas, que constitui o essencial da catequese 
neste Ano C do tempo litúrgico, começa por dizer que há 
sinais reveladores do tempo novo, apesar da angústia das 
nações e da preocupação das pessoas pelo que pode 
acontecer. 
Há uma certeza: “O Senhor virá com grande poder e glória.” 
(Lc 21,27). Perante isso, a única atitude a tomar é a de cada 
um erguer a cabeça e levantar-se, porque a libertação está 
próxima. Mia ainda, é preciso vigiar e orar em todo o tempo 
para poder comparecer diante do Senhor que vem. É a 
humanidade toda que espera a salvação em Jesus Cristo, mas 
tem de estar preparada, tem de ser digna do Salvador que vai 
chegar. O Senhor virá! 

• A segunda leitura, extraída da Primeira Carta de São Paulo 
aos cristãos de Tessalónica, apresenta-nos uma proposta de 
muita actualidade: este tempo do Advento convida a uma vida 
nova marcada pelos valores do Evangelho. Daí esta oração de 
Paulo Apóstolo: “O Senhor vos faça abundar em caridade uns 
para com os outros e para com todos; o Senhor confirme os 
vossos corações numa santidade irrepreensível; deveis 



proceder em tudo para agradar a Deus, progredindo sempre 
mais.”  
Com esta oração está bem definido o processo de renovação 
da vida que o Advento nos propõe, ou seja, um tempo novo, 
um tempo de recomeço. 
Aquele que esperamos neste Advento, ama-nos, tem uma 
enorme ternura por nós, acompanha-nos em todo o instante e 
nunca nos abandona. 

 
 
Desejo a todos os amigos e amigas uma primeira semana de 
Advento de grande confiança no Senhor que vem para renovar as 
nossas vidas.  
 
 
 


