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Para a TSSF-Ordem Secular de São Francisco e de Santa Clara 

Curitiba, 01 dezembro de 2020 

Luciane da Costa Leite ( Luci) 

Reflexão sobre os textos: Salmo 79, Miqueias 5:1-5 e Lucas 21-34-38 

 Estamos no período da Igreja chamado  Advento : 

 substantivo masculino 

1. 1. 

aparecimento, chegada (de alguém ou algo). 
"o a. do verão" 

2. 2. 
POR ANALOGIA 
aquilo que começa ou se institui. 
"o a. da República" 
Início do Reino de Deus; Chegada do Salvador.  
  Muitos já enfeitaram suas casas, telhados, jardins, para esperar a 
chegada de Jesus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores.Ap.19:16E no manto e 

na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos reis, e Senhor dos senhores. 
Apocalipse 19:16 

Em nossos templos, a coroa de advento já está com uma de suas quatro velas 
acesas  marcando o tempo para chegada do Messias- aquele que salvará o 
mundo dos seus pecados. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, 

porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados”.Mateus 1-21 

O Cristo (Messias) que veio , que vem e que virá. 
O Salmo 79 mostra o lamento do salmista ao ver sua cidade destruída pelos 
babilônios. Ele clama : 
“ Até quando, Senhor ?”vv.5 
Miquéias responde :Até que tu... 
“ E, tu , Belém- Éfrata, pequena ente o clãs de Judá, de ti sairá para mim 
aquele que governará Israel. Suas origens são de tempos antigos , de dias 
imemoriáveis .(... ) Ele se erguerá e apascentará o rebanho pela força de 
Iaweh, pela glória do nome de seu deus, (...)E este será a nossa Paz.”(Bíblia 
na versão de Jerusalém)Na versão da  Bíblia de Referência Thompson diz :] “ 
E ele será a nossa paz.”]Éfrata , significa a fecunda , de acordo com 
comentarista da versão da Bíblia de Jerusalém. 
Ele veio para os seus, mas, os seus não o receberam. João 1:1 1 
Aquele que foi proclamado por João: 
“Eis, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.” João 1:29 
Aquele que foi crucificado em meio a malfeitores após o povo responder a 
Pilatos : 
Crucifique, Jesus! Solte, Barrabás !! Mateus 27:22-25 

Pilatos ainda questionou-lhes: “Se assim é, que farei de Jesus, que é chamado de 

Messias?” Bradaram todos: “Crucifica-o!” …E, respondendo o presidente, disse-lhes: 
Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Mateus 27:21 
O mundo o aclama; o quer receber. Mas, o mundo o renega.  
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Ele diz: 
“Eis, que estou a porta e bato.” 

Porém, o  mundo fecha as portas para Ele. 
Quando José, Maria procuram por um lugar para descansar e para que Ele 
venha : não encontram lugar. 
 
Este mesmo mundo foi amado por Deus : Porque Deus amou ao mundo de tal 
maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que ele que nele crê não 
pereça.” 
 
Este mundo é aquele que quer paz. Comemora o Dia da Paz Mundial. Temos 
um prédio para estabelecer a paz entre os povos : mas, será que Jesus, o Rei 
dos reis, o Senhor dos senhores, tem uma cadeira ali? Ou, estará do lado de 
fora batendo: 
“Há lugar para mim em vossos corações? 

 
“Onde encontrarei a paz?Neste mundo? Onde encontrarei a paz?Na ONU?” 
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Jesus, em Lucas 21-34-38 adverte aos discípulos sobre estar preparado para a 
plenitude dos tempos, pois, devemos anunciar a sua morte até que Ele venha. 
 
“Do mesmo modo, depois de comer, Ele tomou o cálice e declarou: 

 “Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o 
beberdes, em memória de mim”. 26Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão 
e beberdes deste cálice proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. 27Por esse 
motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado 
de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. …”(ICorintios 11:26) 
 
“Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: "Isto é o meu 

corpo dado em favor de vocês; façam isto em memória de mim". Da mesma forma, 

depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, 

derramado em favor de vocês. 

Lucas 22:19-20” 

“Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, 

entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo” (Apocalipse 3:20). 

Para cear com o Senhor as nossas almas e corações precisam vencer o que 

lhes deixa pesados: glutonaria, também chamada de devassidão- excessos –

quantas vezes na ceia de Natal nossas mães, tias, passam dias em preparação 

a pratos, sobremesas. Chegam a se cansar, se estressar para que tudo esteja 

pronto- enquanto que outras famílias passam necessidade. Ou, pessoas estão 

sozinhas neste momento- uma vizinha ano passado sabia que eu estava só em 

casa e me convidou para cear- eu estava tão triste por não poder viajar que 

não aceitei, quis ficar só. Mas, o gesto dela foi muito lindo. 

Deus nos dá superior abastança, mas, não podemos deixar que a comida fale 

mais alto que o sentido do Natal: família reunida que recebe o Senhor Jesus, 

menino e Deus. 

As preocupações com a vida, o futuro, também podem obscurecer nossos 

olhos – tapar nossos ouvidos- são tantas vozes, músicas, sons, que abafam o 

som da voz de Jesus: 

“Eis que estou à porta e bato; se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, 

entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo” . 
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Um cântico do Cantor Cristão(217) recebeu a melodia tradicional natalina 

“OTannenbaum “, mas, a sua letra é outra : 

Escuta a voz do bom Jesus: 

"Segue-me, vem, segue-me. 

Guiar-te-ei à eterna luz; 

Segue-me, vem, segue-me. 

Por ti eu toda lei cumpri; 

Por ti o amargo fel bebi; 

Por ti a morte já sofri; 

Segue-me, vem, segue-me." 

 

"Liberto dos pecados teus, 

Segue-me, vem, segue-me. 

Guiar-te-ei aos altos céus; 

Segue-me, vem, segue-me. 

Oh, quantas vezes te chamei, 

E tu quebraste a minha lei; 

Mas fiador teu eu fiquei; 

Segue-me, vem, segue-me." 

 

"Em mim tu podes descansar; 

Segue-me, vem, segue-me. 

Vem teus cuidados me entregar; 
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Segue-me, vem, segue-me. 

Eu sou teu Deus, teu Salvador; 

Eu te amo muito, ó pecador; 

Oh, deixa todo o teu temor; 

Segue-me, vem, segue-me." 

 

"Sim, meu Jesus, Te seguirei; 

Seguirei, sim, seguirei; 

Por ti eu tudo deixarei; 

Deixarei, sim, deixarei; 

Mui débil sou, e sem valor; 

Sem ti não posso andar, Senhor; 

Mas enche-me do teu vigor! 

Seguirei, sim, seguirei." 

Salomão Luiz Ginsburg(1867-1927) 

Que a nossa resposta ao bater do senhor Jesus seja, sim, Senhor, te seguirei. 


