
Rua Dr. Francisco Ayres, 306 – Centro – Porto Nacional – TO – CEP 77500-000 – Caixa Postal 13 – 
romualdomatias@gmail.com– Fone/Fax: (63) 3363-1392; Fone residencial: (63) 3363-2536 

 
 

 
DOM ROMUALDO MATIAS KUJAWSKI 

BISPO DIOCESANO DE PORTO NACIONAL 
 

Porto Nacional, 27 de novembro de 2021. 
 

“Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que 
deve acontecer e para ficardes de pé diante do Filho do Homem!” (Lc 21, 36) 

 

Advento, tempo de expectativa... 
 
 
Caros irmãos e irmãs, 
 
Neste domingo começa um novo ano litúrgico, e com ele também se inicia nossa 

caminhada de preparação anual para as celebrações do Natal do Senhor. Somos convidados a irmos 
ao encontro daquele que virá. Durante esse tempo, as Sagradas Escrituras nos convidam à atitude 
mais coerente: elevar nossa alma a Deus, em constante vigilância. 

 
O Tempo do Advento nos apresenta duas características muito importantes: a primeira 

é a celebração da primeira vinda do Filho de Deus, o Verbo que se fez Carne e habitou entre nós; a 
segunda é que o Advento nos convida a voltarmos nossos corações para a expectativa da segunda 
vinda de Cristo, na consumação dos tempos, que é a Parusia. Por isso podemos dizer que esse é um 
tempo propício de piedosa e alegre esperança. 

 
O terceiro Domingo do Tempo do Advento, que nesse ano será no dia 12 de dezembro, 

nos convidará a outra realidade que precisamos estar atentos: a alegria do Salvador, que está entre 
nós. Quando o Senhor nos exorta: “Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito: Alegrai-vos! Seja 
conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo!” (Fl 4,4-5), não se trata de 
uma alegria subjetiva, mas de uma alegria objetiva, que se fundamenta sobre realidades alegres, já 
existentes, e só esperam vir a nós. 

 
Por fim, convido-os a uma reflexão: “Qual é a minha consciência pessoal de pertença 

à Igreja?” Pelo Batismo nos tornamos filhos de Deus. E, de fato, o somos! Fomos criados por amor 
e para o amor.  A vida é efêmera e passa muito rápido! Não podemos nos perder nesse mundo, com 
as coisas que passam. Precisamos deixar que nossos olhos permaneçam fixos em Jesus, nosso 
Senhor, abraçando assim as coisas que não passam. O tempo que nós temos para sermos melhores, 
corretos, justos é o presente, o hoje. O ontem já se foi e somos incapazes de voltar no tempo. O 
amanhã pertence a Deus e não temos nenhuma garantia de que o teremos. Recordo as palavras de 
São Paulo: “Pois ele diz: Eu te ouvi no tempo favorável e te ajudei no dia da salvação. Agora é o 
tempo favorável, agora é o dia da salvação.” Vivamos o Kairós, tempo de Deus, pedindo a graça 
de que a nossa vontade se encontre com a vontade de Deus. 

 
Que Nossa Senhora das Mercês, nossa Padroeira, interceda junto ao Seu Filho, Nosso 

Senhor Jesus Cristo, para que sejamos bem-preparados para a celebração do Natal. 
 
Com a minha benção, 
 
 

D. Romualdo Matias Kujawski 
Bispo Diocesano 


