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LEITURA
Naqueles dias, apareceu João Baptista a pregar no deserto da Judeia, dizendo: «Arrependei-vos, porque está
perto o reino dos Céus».
Ao ver muitos fariseus e saduceus que vinham ao seu baptismo, disse-lhes: «Raça de víboras, quem vos ensinou
a fugir da ira que está para vir? Praticai acções que se conformem ao arrependimento que manifestais. Eu
baptizo-vos com água, para vos levar ao arrependimento. Mas Aquele que vem depois de mim é mais forte do
que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo e no fogo».
Mt 3, 1-12

ASSIM SEJA...
Estamos no segundo domingo de Advento. E, hoje,
o domingo apresenta-nos uma pessoa que nos vai
ajudar a caminhar: João Batista. Ele diz-nos:
”Arrepende-te e acredita no Evangelho!”.

que se possa limpar. Nós, muitas vezes, com o nosso
pecado também é assim. Não basta apenas não o
fazer. É preciso arranjar métodos para que o pecado
em nós saia.

João Batista pede a toda aquela povoação, a todos
aqueles e, hoje, a nós e a ti, para que tu possas
arrepender-te da vida normal que tu tens. Arrependete do mal que tu fazes. Arrepende-te também de
certas coisas boas que tu fazes e que para ti já é
normal. Não porque as coisas boas não sejam boas,
mas arrependendo-te podes começar a santificar e a
santificar-te. Arranja um método para isso.

Arranja um, arranja um agora para esta semana e
arranja métodos para que tu possas limpá-lo de vez.
Um trato com a tua família, com os teus amigos, com
os teus colegas. Arranja alguém, uma pessoa e usa os
utensílios todos para que nunca mais voltes a pecar.
Arrepende-te! Arrepende-te e acredita no Evangelho.
E acreditar no Evangelho… Podes pegar numa coisa
boa que tu fazes e poder poli-la, poder limpá-la ainda
melhor e poderes, assim, cada vez mais, preparar este
caminho para o Senhor.

Para as coisas más, por exemplo: de quem está a
lavar um carro… Quem está a lavar um carro não
pode apenas soprar para arranjar. Precisa de arranjar
um pano, precisa de arranjar detergente, precisa de
arranjar um esfregão e, quando a sujidade está
mesmo entranhada, precisa de vários utensílios para

Arrepende-te!
Evangelho!

Arrepende-te

DESAFIO-TE
Nesta semana, arrepende-te. Acredita no Evangelho e melhora algo que tens de bom em ti.
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