Domingo III (C) do Advento
Evangelho ( Lc 3,10-18): (...) Como o povo estivesse na expectativa,
todos se perguntavam interiormente se João era ou não o Cristo, e
ele respondia a todos: «Eu vos batizo com água, mas virá aquele que
é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desatar a correia de as
suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Ele traz a pá em sua mão para limpar a eira, a fim de guardar o
trigo no celeiro; mas a palha, ele queimará num fogo que não se
apaga». Assim e com muitas outras exortações, João anunciava ao
povo.

João foi o último testemunho de Jesus antes da sua vinda
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Hoje, a liturgia do domingo de hoje, chamado "Gaudete", convida-nos à alegria, a
uma vigilância não triste, mas alegre. "Gaudete in Domino semper" — escreve são
Paulo: "Alegrai-vos sempre no Senhor" (Fl 4,4).
Hoje também a Palavra de Deus apresenta-nos, no Advento, o Santo Precursor de
Jesus Cristo: São João Batista. Deus Pai dispôs preparar a vinda, quer dizer, o
Advento, de seu Filho em nossa carne, nascido da Maria Virgem, «Muitas vezes e de
muitos modos», como diz o início da Carta aos Hebreus (1,1). Os patriarcas, os
profetas e os reis prepararam a vinda de Jesus... Mas, São João Batista, como diz a
liturgia (Prefácio de sua festa), o assinalou com o dedo e, lhe correspondeu a honra
—misteriosamente!— de fazer o Batismo do Senhor. Foi o último testemunho antes
da vinda. O foi com sua vida, com sua morte e com sua palavra.
—Escutemos hoje sua palavra, que nos exorta a compartilhar o que temos e a
respeitar a justiça e a dignidade de todos.

