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Celebrar a fé
Novembro 2014
30.11. Quinto domingo I 1º do Advento
Missa em Harheim 12:00 h
I Offenbach: 15:00 h

Dezembro 2014
Plano das missas e outras celebrações nas nossas
comunidades para este mês:
07.12. Primeiro domingo I 2º do Advento
Missa em Ober-Eschbach: 12:00
I Offenbach: 15h
Celebração da Palavra em Lollar: 17:00
14.12. Segundo domingo I 3º do Advento
Missa em Ober-Eschbach: 12:00 h I Offenbach: 15h
21.12. Terceiro domingo. I 4º do Advento
Missa em Harheim: 12:00
I Offenbach: 15h
24.12. Noite de Natal. Missa solene de Natal em Offenbach,
19:00 h St Paul
25.12. Natal. Missa festiva de Natal em Harheim, 12:00 h
28.12. Quarto domingo do mês. Domingo da Integração.
Somos chamados a participar nas eucaristias das paróquias onde
vivemos e da qual também somos membros!

Deus promete colocar-se ao nosso lado, vir ao nosso encontro. É a
decisão de Deus de passar por cima das fronteiras do ser (Ele, criador;
nós, criaturas) e de ultrapassar as nossas falhas.
Daqui resulta que a estrutura profunda da vida é de advento
Alfred Delp
Imagem da Capa: © Wolfgang Radtke/KNA-Bild (Freigabe nur Pfarreien) / Pfarrbriefservice.de
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este mês

ADVENTO

Chegamos de novo ao Advento:
mais um ano eclesial que começa,
um novo ano que queremos caminhar juntos, em Igreja,
celebrando os momentos centrais da nossa fé
e procurando caminhar na sua dinâmica,
aproveitando a espiritualidade de cada um deles.
Nas páginas centrais deste número
propomos-lhe uma breve reflexão sobre a espiritualidade do Advento.
Advento, que é mais, muito mais, do que fazer os prepartivos para a
festa do Natal. Que é muitíssimo mais que todo esse programa de
consumo que a sociedade nos propõe, com todas as tradições, por
mais belas que elas sejam ...
Advento é a existência cristã vista a partir do futuro.
“Onde Deus está, há futuro!” – foi uma palavra do Papa Bento XVI,
que aparece como motivo na nossa capa.
O próprio DEUS é o nosso “futuro absoluto”.
E esse futuro absoluto é dom, é prenda, é graça.
Só podemos dispor-nos, abrir-nos para O acolher !
Convidamo-lo a viver este Advento de forma mais intensa, com as
propostas da Igreja em geral - na caminhada progressiva dos 4
domingos do Advento, cada um com a sua mensagem própria - e
com as propostas específicas da nossa comunidade: aproveite o
calendário do Advento, os encontros de leitura da Bíblia, os
encontros de oração!
É um convite:
Viva mais o Advento e logo acontecerá mais Natal !
Publicaremos ainda, em vésperas de Natal, uma nova edição da CC.
Até lá, um Bom Advento!
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A nossa comunidade
OFFENBACH * HARHEIM * OBER-ESCHBACH * KELSTERBACH * LOLLAR

Novembro 2014
30 Domingo – Primeiro domingo do Advento. Missa em Harheim
(12:00) e Offenbach (15:00)
Em Offenbach, a seguir à missa: convívio de Advento (café
e bolos) animado pela TUNA ACADÉMICA de Contabilidade
do Porto

Dezembro 2014
02 Terça – Encontros de preparação para o Crisma em Harheim
(18:00 e 19:00 h)
Meditação de Advento para jovens mais velhos, Offenbach,
20 h., na “missão”.
03 Quarta – Encontro de preparação para o Crisma em Offenbach 18:30
Leitura da Bíblia no Advento, em Offenbach, na “missão”, às
19:30 h.
04 Quinta – Oração à maneira de Taizé, às 19 h. em S. Paulo.
05 Sexta – Permanência consular no nosso centro comunitário Offenbach

06 Sábado – Encontro de crianças em idade escolar 15:00 h
- Convívio do Grupo Asas de Vidro
09 Terça – Meditação de Advento para jovens mais velhos, 20 h
10 Quarta - Leitura da Bíblia no Advento, em Offenbach, na
“missão”, 19,30 h.
11 Quinta – Oração à maneira de Taizé, às 19 h. em S. Paulo.
12 Sexta - Encontro de leitura da Bíblia no Advento, Harheim, 20 h.
14 Domingo – Venda de Natal (prendas de Natal, feitas à mão )
organizada pelo grupo da Terceira Idade, a seguir à missa de
Offenbach (15:00 h) a favor da Adveniat
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16 Terça - Encontros de preparação para o Crisma em Harheim (18:00 e
19:00 h)
Meditação de Advento para jovens mais velhos, Offenbach, 20 h
17 Quarta - Encontro de preparação para o Crisma em Offenbach 18:30

Leitura da Bíblia no Advento, em Offenbach, na “missão”, às
19:30 h.
18 Quinta - Oração à maneira de Taizé, às 19 h. em S. Paulo.
19 Sexta - Encontro de leitura da Bíblia no Advento, em Harheim,
20 h
24 Quarta – Noite de Natal – Missa em Offenbach, 19,00 h (St
Paul).
25 Quinta – Dia de Natal – Missa em Harheim (12:00 h.)
28 Domingo – Não há missa em língua portuguesa em nenhuma
comunidade. Somos convidados a participar nas eucaristias das
paróquias onde vivemos

Próxima missa em língua portuguesa: Domingo, 4 de janeiro

DE NATAL 2012 PARA A ADVENIAT
COLECTA DE NATAL 2014 - ADVENIAT –
No quarto domingo do Advento
(21.12) e no dia de Natal, vamos
realizar em todas as Comunidades
a nossa colecta de solidariedade a
favor da Adveniat .
Sob o tema “Quero futuro”, a
Adveniat chama a atenção para a
situação dos jovens em países
como os da América Latina.
Os católicos na Alemanha são
convidados
a
uma
partilha
solidária.
Vamos também participar com
generosidade!
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Pessoas
e factos

relação de cooperação na nossa
comunidade de Ober-Eschbach.
A ele, os nossos parabéns e que
a bênção de Deus o conserve por
muitos anos!

* Baptismo. Foi baptizado em
Offenbach, no dia 09.11., Tomás
Martins Nobre, de 4 anos de
idade, filho de Maria da
Conceição Nepomuceno Martins
e de Vitor Manuel Nobre
Casalinho.
Boas vindas ao Tomás e
parabéns aos seus pais.

* Contagem da prática
dominical.
O segundo domingo de
Novembro é na nossa diocese o
dia da contagem das pessoas que
participam na Eucaristia.
Como no segundo domingo
apenas tivemos missa em língua
portuguesa em Harheim,
contámos também nos outros
domingos, para as outras
comunidades. São estes os
números:
Lollar (1º dom novº): 24 pessoas
Harheim: (2º dom): 98
Offenbach (3ª dom novº): 48
Kelsterbach (3º dom novº): 17

* Pfr Dulewicz: 70º aniversário.
Celebrou no passado dia 09.11.
70 anos de idade o padre
Zygmund Dlueuwicz, pároco de
Nieder-Eschbach e OberEschbach. Com ele mantemos
um bom contacto e uma boa

Horário do escritório da “missão” em Offenbach:
Terças-feiras
Quartas-feiras
Quintas-feiras

10 -12 h

15 - 19 h
15 – 19 h
15 – 19 h

Em caso de urgência, contacte:
* Joaquim Nunes – Assistente pastoral – 0176 12539038 (novo!)
* Pfr. Sohns – Pároco - Offenbach - 069 800713 11
* Padre Celso (Gross-Umstadt, ajuda na nossa comunidade) – 0176
72321134
* ou a paróquia onde vive (todos nós somos também membros da
paróquia onde vivemos!)

Permanências consulares.
Continuam, como habitual, às 1ªs sextas-feiras e 3ªs terças-feiras de
cada mês, das 10:00 h às 15:00 h. nas instalações do nosso centro
comunitário (“Missão”) em Offenbach (Marienstr. 38).
Para marcações contactar directamente o Consulado de Stuttgart pelo
telefone 0711 227396 ou por e-mail: mail@cgstg.dgaccp.pt
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Vida da Comunidade
VIVER O ADVENTO
Embora o ambiente social (sobretudo o comércio) nos possa induzir
na confusão entre Advento e Natal, e embora em muitos grupos se
comece a celebrar o Natal já em princípios de Dezembro, para a
Comunidade cristã,
o Advento é um tempo com uma
espiritualidade própria e muito intensa: tempo de espera, tempo de
preparação, tempo de abertura e de acolhimento a este Deus quer
entrar – “nascer” - nas nossas vidas.
Procure viver o Advento de uma maneira mais intensa:
Na oração:
Procure encontrar um momento de oração pessoal em cada dia. Use
diariamente o texto da Bíblia que lhe propomos no calendário das
leituras bíblicas, que a nossa comunidade lhe oferece; Participe na
oração à maneira de Taizé, às quintas-feiras, em Offenbach (St
Paul).
Pela participação assídua nas eucaristias dominicais
cada domingo do Advento convida a avançar nesta caminhada de
Advento.
Na escuta da palavra de Deus
procure participar nos encontros de leitura da Bíblia em
comunidade (ver a agenda para este mês na p. 4);
Na mudança de vida e na conversão
Olhando para a nossa vida com verdade, damo-nos conta de que
precisamos de pedir perdão e de mudar, para bem poder acolher.
Para a celebração individual do sacramento da reconciliação
(“confissão”), contacte o padre antes ou depois das Eucaristias.
Na partilha com os mais pobres
Natal é a festa da partilha e do amor: Deus partilha connosco e
convida-nos a partilhar. Colabore na campanha de recolha de
fundos para a ADVENIAT, que faremos no quarto domingo de
Advento e no dia de Natal.
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tema

advento
porque
Ele vem

Porque o Senhor vem !
Os tempos do ano litúrgicol – advento, natal, quaresma,
tempo pascal ... – são mais do que o tempo que
representam. São dimensões da existência cristã, são
linhas de espiritualidade que valem para o ano todo e
para a vida toda. Assim, não há só o tempo do Advento;
há o viver em advento como dimensão fundamental da fé
cristã.
Nós vivemos e acreditamos naquilo que aconteceu e no
que o Senhor fez por nós. Precede-nos toda uma história
de salvação. Mas, ao mesmo tempo, vivemos na espera
daquilo que Deus vai fazer connosco, do futuro como
certeza, porque o próprio Deus no-lo prometeu, e do
futuro como tarefa, porque o próprio Deus nos confiou o
presente. No tempo litúrgico do advento, somos
chamados a aprofundar esta maneira de estar no mundo:
em advento.
Fomos criados para o futuro!
Acreditamos que o próprio DEUS é este “futuro Absoluto”
(na expressão de Karl Rahner) que está impregnado em
forma de desejo, de procura, em cada um de nós. Somos
chamados a viver o presente, de olhar voltado para a
frente, para um futuro que inclui a história humana, inclui
o universo, inclui a humanidade inteira, inclui cada um de
nós!
Quando o sol se escurecer e a lua desaparecer (os dois
astros de referência para a contagem do tempo presente),
então veremos o plano de Deus realizar-se na sua
plenitude, reunindo os povos e as pessoas na grande
festa do futuro! (ver Mc 13,24-26)
Estar vigilantes!
Voltados para o futuro, temos estar vigilantes! Os textos
bíblicos não deixam de nos “sacudir”: não nos deixemos
dormir, como se o dia tivesse chegado ao fim! Não nos
deixemos “embriegar” com os “prazeres” do presente!
Nem tao pouco nos devemos assustar com as crises da
actualidade... porque o Senhor vem!
A ausência de Deus – que, perante os sofrimentos e
convulsões da história tanta gente questiona: “Onde está
Deus?” – é, para Jesus, um sinal de confiança na nossa
capacidade de gerir o tempo presente. Deus confiou-nos
o presente, “como um homem que partiu de viagem e deu
plenos poderes (!) aos seus servos” (Mc 13,33). Jesus
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lança-nos o aviso: “vigiai, pois, porque não sabeis quando
virá o dono da casa!” (ver Mc 13,33-37 – evangelho do
primeiro domingo do advento).
Preparar caminhos!
Viver no presente, conscientes de que o presente está
voltado para Aquele que Vem, obriga-nos a estar atentos
aos sinais da sua presença e a preparar dia a dia os seus
caminhos!
Preparar o caminho do Senhor, segundo a visão de Isaías
que a liturgia nos propõe como leitura no 2º domingo do
Advento é empenhar-se na construção deste mundo, de
forma a que se avance para um mundo de mais justiça
(endireitar os caminhos tortos), de mais fraternidade (altear
os vales, abater os montes!).
E estaremos atentos aos indícios que nos apontam para a
presença (escondida) de Deus no nosso mundo: lá onde o
amor é praticado, lá onde acontecem mudanças de vida...
Os cristãos sabem que a salvação é o próprio Deus e que
Ele encontra sempre caminhos de chegar até ao ser
humano. Por caminhos mais ou menos tortos, mais ou
menos esburacados, Ele vem. Mas, a partir dos apelos do
Evangelho de Jeus, nós somos convidados a colaborar
como “calceteiros” desse caminho: e isso é viver em
Advento o ano todo e todos os anos da nossa vida!
Abertura e disponibilidade para acolher
Uma outra atitude da espiritualidade de Advento que deve
marcar toda a nossa vida é esta abertura humilde para
acolher aquilo que Deus nos propõe! Não somos nós que
projectamos e fazemos a nossa salvação. A salvação é
uma proposta de Deus, que pode ser algo diferente daquilo
que pensávamos ou esperávamos ou mesmo daquilo que
os responsáveis da religião nos foram dizendo. Será que
estamos abertos para acolher e dispostos a alterar o nosso
“projecto” a favor do projecto de Deus?
As figuras de Maria e de José que nos são propostas no
Advento são o melhor exemplo conseguido dessa
abertura. “Faça-se mim segundo a vossa vontade”,
respondeu Maria. Ou, com palavras de uma grande
testemunha do Evangelho: “ “Deus: reúne em Ti os meus
pensamentos. Tu és a Luz, Tu não me esqueces. Eu não
compreendo os teus caminhos, mas tu conheces o melhor
caminho para mim!” (D. Bonhoeffer).
jn
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advento
porque
Ele vem

À procura da Palavra

Advento
Deus
Aquele que veio que é e que vem
Presença que surpreende
Futuro que nos espera
Faz de nós
Mãos abertas
Para Te receber
Com a alegria de prenda
Faz de nós
Ouvidos atentos
Para Te acolher
na surpresa da Boa Nova
Faz de nós
Olhos novos
Para Te descobrir
Nos sinais de uma Presença transcendente
Faz de nós
Coração de advento
Para Te esperar
Na certeza apaixonada de quem ama.
Jn
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A Alegria do Evangelho (Evangelii Gaudium)

8

- Textos escolhidos da Exortação apostólica do Papa Francisco Alguns desafios culturais
Evangelizamos também procurando enfrentar os diferentes desafios que se
nos podem apresentar. Às vezes, estes manifestam-se em verdadeiros
ataques à liberdade religiosa ou em novas situações de perseguição aos
cristãos, que, nalguns países, atingiram níveis alarmantes de ódio e
violência. Em muitos lugares, trata-se mais de uma generalizada indiferença
relativista... (61).
Na cultura dominante, ocupa o primeiro lugar aquilo que é exterior, imediato,
visível, rápido, superficial, provisório. O real cede o lugar à aparência. Em
muitos países, a globalização comportou uma acelerada deterioração das
raízes culturais com a invasão de tendências pertencentes a outras culturas,
economicamente desenvolvidas mas eticamente debilitadas. ... (62)
A fé católica de muitos povos encontra-se hoje perante o desafio da
proliferação de novos movimentos religiosos, alguns tendentes ao
fundamentalismo e outros que parecem propor uma espiritualidade sem
Deus. (...) Além disso, é necessário reconhecer que, se uma parte do nosso
povo baptizado não sente a sua pertença à Igreja, isso deve-se também à
existência de estruturas com clima pouco acolhedor nalgumas das nossas
paróquias e comunidades, ou à atitude burocrática com que se dá resposta
aos problemas, simples ou complexos, da vida dos nossos povos. Em
muitas partes, predomina o aspecto administrativo sobre o pastoral, bem
como uma sacramentalização sem outras formas de evangelização. (63)
O substrato cristão dalguns povos – sobretudo ocidentais – é uma realidade
viva. Aqui encontramos, especialmente nos mais necessitados, uma reserva
moral que guarda valores de autêntico humanismo cristão. Um olhar de fé
sobre a realidade não pode deixar de reconhecer o que semeia o Espírito
Santo. Significaria não ter confiança na sua acção livre e generosa pensar
que não existem autênticos valores cristãos, onde uma grande parte da
população recebeu o Baptismo e exprime de variadas maneiras a sua fé e
solidariedade fraterna. (68)
(Título e sublinhados nossos. Texto integral em www.vatican.va)
Terminamos neste número esta série de textos escolhidos da Exortação Apostólica
“EVANGELII GAUDIUM”.
(Título e sublinhados nossos. Texto integral em www.vatican.va)
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1964 - 2014

50

anos de imigração
portuguesa na Alemanha

Ao jeito de balanço
Estamos a chegar ao fim dste ano 2014, em que, um pouco por toda
a Alemanha, de forma mais ou menos festiva, comemorámos os 50
anos do acordo luso-alemão para a angariação de mão de obra
(1964), que deu origem à imigração “em peso” de portugueses para
este país em que vivemos.
Fomos recolhendo nestas páginas da Comundade Cristã, desde o
nosso número de janeiro, testemunhos de imigrantes da primeira
hora. Pensamos que o testemunho pessoal está acima de todas as
considerações e reflexões que a imigração nos possa merecer.
E conseguimos o testemunho de pessoas bem diversas, com
biografias cheias de emoção e de particularidades. Neste número,
em que encerramos esta série, vale a pena fazer uma releitura dos
diferentes testemunhos, na tentativa de conseguir uma visão de
conjunto, um retrato da imigração nesses anos de 60, princípios de
70.
1.Razões para emigrar
Nos testemunhos que recolhemos, há razões que foram muito
pessoais, mas, no conjunto, a razão que dominou foi a “procura de
uma vida melhor”. As análises da situação de Portugal de então são
muito claras: “ Vivia-se muito mal no regime ditatorial... havia pouco
trabalho” (M. Ramos, 1/2014); “Em Portugal, nos anos de 1963, não
havia possibilidades de dar a volta à vida” (M.J. Silva, 5/2014); “Tudo
pela nação, nada contra a nação; a vida das pessoas pouco
interessava ao Dr. Salazar” (T. Bento 4/2014)
2. As dificuldades de chegar a um país em tudo desconhecido.
A aventura que a emigração nessa altura representava apareceu
também na maioria dos depoimentos. Quem veio depois, a partir de
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73, normalmente já tinha aqui alguém à sua espera (aliás, a partir de
1973 só se podia vir por razões de agregação familiar!). Os primeiros
e as primeiras vieram abrir caminhos, num país estruturado de forma
bem diferente de Portugal, com um clima e uma cultura algo
diferentes e sobretudo com uma língua onde todas as palavras
soavam estranho. Sem formação liceal (isto é, sem conhecimento de
qualquer língua estrangeira), os emigrantes da “primeira leva”
tiveram todos de enfrentar a dificuldade da língua. “Como para todos,
o mais duro era não saber a lingua, a dificuldade de me exprimir e de
comunicar. Tentava aprender alemão num livro intitulado “Alemão
sem mestre”...” (I. Rolo 10/2014).
Se a língua era difícil, já o encontrar trabalho não o era... Havia
trabalho em abundância. E do trabalho que cada um/cada uma
encontrou dependeu muito a sensção de bem-estar neste país. No
conjunto, os testemunhos que recolhemos dão conta de uma
satisfação com os empregos exercidos, com os patrões e as patroas.
3. Emigração/ imigração: um balanço claramente positivo!
Todos os testemunhos sublinham que valeu a pena:
“Sinto-me feliz e integrada” (I. Rolo); “A emigração foi para mim uma
experiência enriquecedora” (G. dos Santos); “Foi uma grande
oportunidade que me bateu à porta e me possibilitou um
melhoramento
da minha
situação
social”
(M.J.
Silva).
A formação dada aos filhos e as novas possibilidades que estes
encontraram aqui (e que eventualmente não teriam em Portugal) foi
também referida em vários testemunhos.
4. Sentir-se bem e integrado: aqui também é a minha terra!
“Não sei se em Portugal, na minha aldeia, teria a possibilidade de
fazer toda esta experiência” (G. dos Santos). “Foi uma boa
experiência ter convivido e trabalhado com pessoas de várias
nacionalidades, vários continentes, culturas fiferentes, outras raöas e
outras religiões” (A. Candeias). A imigração foi também a descoberta
progressiva de novos modelos de vida, da multiculturalidade, de
novas amizades, de novas perspectivas! Uma abertura em todos os
sentidos: política (empenhamento em Conselhos de estrangeiros),
cultural, profissional e até religiosa (na experiência Comunidade
cristã).
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Sabores
& saberes
Fritos de Abóbora

1 kg de abóbora descascada e
limpa, 500 g de farinha, 50 ml
de leite, 6 ovos, 2 laranjas,
50 g de fermento de padeiro,
água, sal, açúcar, canela em
pó e óleo q.b.
Cozer a abóbora em água com
sal, durante 20 minutos,
escorrer bem, juntar depois o
fermento de padeiro e a
farinha com a abóbora e
amassar bem. Acrescentar o
leite, os ovos, a raspa das
laranjas e continuar a
amassar. Tapar com um pano
e deixar levedar, até duplicar
de volume. Fritar colheradas
de massa em óleo bem
quente. Escorrer em papel
absorvente para retirar o
excesso de gordura e logo de
seguida passar por açúcar e
canela em pó.
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APOIO a jovens
portugueses na Alemanha
que acederam à
Universidade
A Embaixada de Portugal em
Berlim informa que os jovens
portugueses na Alemanha que
concluíram o ensino secundário
em 2014 e ingressaram no ensino
superior neste semestre de
inverno 2014/2015 podem
candidatar-se a um apoio (“Bolsa
de estudos”) no total de 1500 €.
As candidaturas têm que ser
feitas até ao dia 15 de Janeiro
2015 junto da Embaixada.
Para saber mais, contacte a
Embaixada de Portugal.
Pode também adquirir o
regulamento para essa
candidatura no nosso escritório.
Contacte-nos:
offenbach@portugiesischegemeinde.de

Patrocínios
A capa a cores da Comunidade
Cristã é patrocinada por:

Aveirense, Biebererstr. 76
Offenbach
e Heddernheimer Ldstr 24 Frankfurt
Casa Portugal, Riedhof 1, BadVilbel / Massenheim

Sound & Light, Gustav Adolf
Str. 14 Offenbach
Tiragem deste mês: 380: 370 ex.

rir
faz bem
Geografia
Em Paris uma menina chega da
escola a chorar. Pergunta a mãe:
- O que é que tens?
- Tive zero a geografia.
- Por quê?
- Não sabia onde fica Portugal.
- Não sabes? Que tola, passa-me
aí o mapa de França.
E a mãe procurou, procurou …
- Oh! Meu Deus, este mapa é
velho; passa-me o mapa da
região de Paris.
E a mãe procurou, procurou…
Não encontrando Portugal, afirma
para si mesma:
- Portugal não pode ficar muito
longe. A empregada é portuguesa
e vem trabalhar todos os dias de
bicicleta!
Férias
Diz uma morena a uma loira:
- Queres ver como arranjo uns
dias de férias?
A morena subiu pelas vigas da
fábrica e pendurou-se de cabeça
para baixo. Entra o chefe e
pergunta:
- O que está a fazer?
- Sou uma lâmpada!
- Você está é a precisar de uns
dias de férias.
A morena desce, sai e a loira vai
atrás dela. E pergunta o chefe à
loira:
- E você, onde é que pensa que
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vai?
- Vou-me embora porque não
consigo trabalhar às escuras.
Carta de Condução
Dois GNR na berma de uma
estrada vêem passar um carro a
mais de 160 km/h.
Diz um para o outro:
- "Aquele não é o senhor a quem
apreendemos a carta a semana
passada por excesso de
velocidade?"
- "Era pois."
- "Vamos apanhá-lo!"
Uns kms mais adiante já com o
carro parado, um dos GNR
chega-se ao pé
dele e pergunta-lhe:
- "A sua Carta de condução?...."
- "Mau !" - Responde o condutor. " “Entaõ não me digam que ma
perderam !"
Assalto
Um homem percebe que estão a
assaltar a casa e grita:
- Idiotas! Procurais de noite o que
eu nem de dia encontro!
Músicos
Dois músicos encontram-se:
- Na semana passada comprei
um CD teu.
- Ah, então foste tu?!!..

As visitas dão sempre prazer:
se não é quando chegam,
então é quando se vão
embora!
Provérbio português

ADVENTO
Advento, tempo de espera.
Não apenas de um dia. Mas daquilo que os dias, todos os dias,
de forma silenciosa, transportam: - a Vida, o mistério
apaixonante da Vida que em Jesus de Nazaré principiou.
Advento, tempo de redescobrir a novidade escondida em
palavras tão frágeis, como “nascimento", "criança", "rebento."
Advento, tempo de preparar, mais do que consumir.
Tempo de repartir a vida, mais do que distribuir embrulhos.
Advento, tempo de dar tempo a coisas talvez esquecidas:
acender uma vela; sorrir a um anjo; dizer o quanto precisamos
dos outros, sem vergonha de parecermos piegas.
Advento, tempo de se perguntar: "há quantos anos, há quantos
longos meses desisti de nascer"?
Advento, tempo de abrir janelas na noite do sofrimento, da
solidão, das dificuldades e sentir-se prometido às estrelas, não
ao escuro.
Advento, tempo para contemplar o infinito da história, o
inesperado no rotineiro, o divino no humano, porque o rosto de
um Homem nos devolveu o rosto de Deus.
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