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DESAFIO 
DA SEMANA

Dialogar sobre 
duas qualidades 

a cultivar para 
preparar o 

coração para 
acolher Jesus 

Cristo

Põe-te a caminho! O Advento 
não é tempo para a preguiça ou 
procrastinação. «Nós esperamos, 
segunda a promessa do Senhor, os 
novos céus e a nova terra». Deus 
vem ao nosso encontro. «Preparai 
o caminho do Senhor»! Pode ser 
um convite já conhecido; é preciso 
acolhê-lo de novo, e como novo. 
Escutamo-lo, primeiro, pela boca do 
profeta Isaías, quando Deus responde 
à oração do povo exilado: «Eis o 
vosso Deus. O Senhor Deus vem com 
poder». Escutamo-lo como Boa Nova 
na abertura do evangelho segundo 
Marcos, quando João Batista anuncia 
a vinda do Salvador. Estamos certos 
de que nos dá «o que é bom e a 
nossa terra produzirá os seus frutos». 
A esperança da sua vinda ilumina o 
coração da nossa fé.

Há uma Boa Nova que já chegou 
e está de novo a chegar ao nosso 
mundo e à nossa vida. É o Evangelho 
de Jesus Cristo, o ‘início’ da ação 
criadora de Deus, que quer renovar 
todas as coisas, também cada um de 
nós. O importante é estar preparado 
para reconhecer os sinais da 
proximidade divina. Em primeiro lugar, 
sugere-nos uma mudança radical de 
mentalidade e de atitudes interiores. 
O cristão não procura ter sucesso, 
o seu alvo primordial é cumprir o 
propósito da sua vida, a missão 
neste mundo. Pensa em duas 
qualidades que precisas de cultivar 
para preparar o teu coração para 
acolher Jesus Cristo. Ser-te-ão úteis 
para descobrires a tua missão, o teu 
propósito de vida.

“Os novos céus “Os novos céus 
e a nova terra”e a nova terra”

‘Em busca da vida’ 
série para o Advento e Natal
em laboratoriodafe.pt

Nova 
mentalidade
O sonho de Deus começa hoje. 
A esperança cristã não nos atira 
alienados para um futuro; situa-nos 
no presente e põe-nos a caminho 
para o realizar, aqui e agora. 
Algo tem de começar a mudar em 
mim e em ti para fazer acontecer 
‘os novos céus e a nova terra’. Não a 
partir de fora, mas a partir de dentro 
de nós: «como deve ser santa a vossa 
vida»! Deus quer mudar a nossa 
mentalidade e o nosso estilo de vida.


