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Queridos irmãos, irmãs e amigos da Família Passionista, 
 
À medida que começamos o tempo litúrgico chamado 'Advento', é um lembrete para nós 
que a festa significativa e preciosa da nossa fé, chamado 'Natal' se está a aproximar. 
Portanto, a mensagem para nós é: PREPARAR! Mas, "preparar o quê?" ... "Preparar como?" 
 
Desde o início de novembro eu já se vê os sinais seculares de Natal, como árvores de Natal, 
anúncios, e outras decorações em exposição em torno da cidade e lojas de Roma. O mesmo 
é provavelmente verdade também na sua parte do mundo. 
 
 Muitas pessoas já foram ou estão em processo 
de compra de presentes de Natal para seus 
entes queridos e amigos. Para alguns, todo este 
exercício torna-se stressante para decidir o que 
comprar, no correr de loja em loja para 
encontrar o produto certo pelo preço certo, na 
tentativa de manter dentro e não para superar 
o orçamento. Para outros, esta é a única época 
do ano quando os contatos serão renovados e 
amizades mantidas vivas através do envio e 
recebimento de cartões de Natal (ou e-mails!). 
Para outros ainda, este será um momento para recordar aqueles que são menos afortunados e, 
através da distribuição de cabazes de Natal vão trazer algum animo aos necessitados. Se feito pelas 
razões certas, todas essas coisas são, obviamente, muito boas e positivas, porque elas estendem a 
mão para os outros, fortalece laços de relações e, esperançosamente, contribui para a construção 
de um mundo melhor. 
 
Però tutto questi sono solo preparativi esteriori e, per quanto siano cose importanti e 
necessarie, l’Avvento è ben più di tutto ciò. Tanto spesso lasciamo che l’Avvento rimanga in 
secondo piano, mentre facciamo nevroticamente di tutto per prepararci a festeggiare il 
Natale. Siamo così presi dai preparativi esteriori nel fare, organizzare, comprare, che alla fine 
arriviamo esausti alla celebrazione del Natale. Ma non è questo il motivo per cui esiste 
l’Avvento! 
 
No entanto, tudo isto é apenas as preparações externas e, como importante e necessária 
como eles são, o Advento é mais do que isso. Então, muitas vezes o Advento torna-se um 
tempo onde pomos em segundo plano enquanto trabalhamos neuroticamente para 



preparar a festa de Natal. Nos agitamos em fazer todos os preparativos externos de 
planeamento e compras que chegamos à celebração do Natal esgotados. Isto não é o 
senso do tempo de Advento! 
 
Em vez disso, Advento é o tempo de "espera", "expectativa” e "esperança" ". O tempo de 
Advento é liturgicamente, o tempo de oração que nos convida a fazer, uma preparação 
espiritual interior - não por algo importante, mas para alguém especial: Jesus - nosso 
Redentor e Salvador. 
 

 Lembro-me de um ano uma amiga perguntar o que eu gostaria 
para o Natal, e eu respondi: "Nada! Não te preocupes em comprar-
me qualquer coisa, porque eu realmente não preciso de nada." É 
claro que eu sabia que ela iria comprar-me qualquer coisa de 
qualquer maneira! Mas a pergunta dela fez-me refletir porque, mais 
tarde, fiz-me a mesma pergunta: "O que eu realmente quero para o 
Natal deste ano", o que, por sua vez, levou-me a perguntar-me o 
significado do Advento: "Que coisa espero este Advento?". Na 
minha reflexão sobre esta questão eu vim a entender que os meus 
anseios não são realmente com essas coisas externas que são tão 
facilmente adquiridos; em vez disso, meus anseios são para aqueles 
presentes mais profundas, cheios de paz, e alegria, e misericórdia, e 
contentamento, que só Deus pode dar, e que Deus dá - se deixarmos 
Deus nos ofereça. 
 
O filosofo judeu Martin Buber, conta uma história hassídica 
que nos conta a importância de tempos e as estações para nós 

como seres humanos e como cristãos: 
 

Um rabino perguntou certa vez a um grupo de homens instruídos que foram visitá-
lo, "Onde está a morada de Deus?" Eles simplesmente riram dele. "Mas essa pergunta 
não se faz", disseram eles. "O mundo não é todo ele 
cheio da glória de Deus?" Então o rabino respondeu à 
sua própria pergunta: "Deus habita onde quer que 
as pessoas deixá-Lo entrar." . 
 

 Este é o nosso objetivo final: deixar Deus entrar. Enquanto 
o mundo se trata de "fazer", a nossa principal preocupação 
como pessoas de fé é sobre "deixar" - deixar Deus entrar, 
deixar Deus fazer. 
 
Com todos os preparativos que estarás a fazer   para acolher 
Cristo de um modo novo e fresco neste Natal, tenta 
encontrar tempo durante estas semanas do Advento para 
refletir sobre a questão do Advento: " Que coisa espero este 
Advento?" e comprometer-se a fazer um maior espaço na 
sua vida para deixar Deus entrar. 
 



No meio de nossa preparação Advento deste ano, o nosso Santo Padre Francisco, 
proclamou um Jubileu extraordinário da Misericórdia -. Um Ano Santo, que nos convida a 
abrir a porta de nossos corações com mais ousadia e confiança para deixar Deus entrar. 
Esta é uma oportunidade e o momento para a conversão! Aceitemos com alegria e não 
medo. 
 
A mensagem do anjo aos pastores apavorados com o nascimento de Jesus foi: " «Não 
temais, pois anuncio-vos uma grande alegria, que o será para todo o povo ... nasceu-vos 
um Salvador, que é o Messias Senhor.  "(Lc. 2: 10-11). Jesus nos salva e nos ama com a 
misericórdia de Deus, que, para nós Passionistas, está contemplado na Paixão de Jesus. 
 
Na sua Bula de proclamação, Misericordiae vultus, Papa Francisco lembra-nos que a criança 
nascida de Maria e José, envolto em panos, e deitado na manjedoura de Belém é alguém 
especial: " Jesus Cristo é o rosto da misericórdia do Pai. O mistério da fé cristã parece 
encontrar nestas palavras a sua síntese. Tal misericórdia tornou-se viva, visível e atingiu o 
seu clímax em Jesus de Nazaré"(N. 1) 
 
E assim, a medida que refletimos sobre o evento de Natal este ano, vamos aceitar o convite 
do Santo Padre " contemplar o mistério da misericórdia. É fonte de alegria, serenidade e 
paz. É condição da nossa salvação"(N. 2) 
 
Desejo-te as maiores bênçãos na preparação, contemplação e celebração deste tempo de 
advento e Natal. Que a tua espera dê frutos de alegria, de serenidade e de paz. 
 

~ P. Joachim Rego CP 
Superior Geral 

 


