
A cada semana do advento apresentamos-te um “estrela” do advento. Alguém cujo papel 
ou testemunho foi importante na vida de Jesus ao nosso mundo. São as “estrelas” deste 
advento. No início desta nossa caminhada, olhamos para a figura de Isaías.

ISAIAS
Isaías é o profeta que, durante os tempos difíceis do exílio do povo eleito, levava a consola-
ção e a esperança. É o profeta por excelência do tempo da espera, cujo anúncio emocio-
nado do esplendor futuro do Reino de Deus inaugurado com a vinda de um Príncipe de 
paz e justiça, a todos faz ceder. Encontramos em Isaías esse poder tranquilo e inquebrável 
de quem está possuído pelo Espírito.

Isaías viveu numa época de esplendor e prosperidade. Poucas vezes os reinos de Judá e 
Samaria tinham passado por momentos de tão grande optimismo e sua posição política 
da época permitia-lhes sonhos ambiciosos. Isso levou a uma relação com Deus baseada 
nos sucessos financeiros e políticos, em que se espera sempre mais.
No meio desta frágil realidade, Isaías ergue-se para cumprir a sua missão: mostrar ao 
povo a ruína que os espera pela sua negligência espiritual. Este homem da aristocracia 
de Jerusalém, estudando os profetas anteriores, como Amós e Oséias, consegue prever, 
inspirado por Deus, qual será a história do seu país.

Foi no ano da morte do rei Uzias, por volta do ano 740, que Isaias viu o Senhor sentado 
num um alto e sublime trono. Diz-nos Isaias que “as franjas do seu manto enchiam o tem-
plo. Os serafins estavam diante dele, cada um tinha seis asas; com duas asas cobriam o 
rosto, com duas asas cobriam o corpo, com duas asas voavam.”
Com esta experiência Isaias foi arrebatado por Deus e colocou a sua vida ao Seu serviço, 
convertendo-se em seu mensageiro.
É a Isaías que se deve as figuras do boi e do burro no presépio. Em Isaías 1, 2-3, ele diz-
-nos “Ouvi, ó céus, e escuta, ó terra, porque é o SENHOR quem te fala: «Criei filhos e fi-los 
crescer, mas eles revoltaram-se contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento, o 
estábulo do seu senhor; mas Israel, meu povo, nada entende.»” Percebes agora porque é 
que existe um burro e um boi no presépio?

Mas Isaias não se fica por um papel meramente moralizante, tendo sido também muito 
importante no anúncio da vinda de Deus. O nascimento de Emanuel, “Deus conosco”, 
promete aos contemporâneos de Isaías, a sobrevivência do reino, apesar do cisma e da 
devastação. Príncipe e profeta, esse menino salvará sozinho o seu país e o mundo, como 
um “servo sofredor” que morrerá pelos pecados da humanidade e como um príncipe 
soberano que governará com justiça. Por isso, um dos capítulos mais marcantes do livro 
seria o de número 53 que menciona o martírio que aguardava o Messias: “Mas foi ferido 
por causa dos nossos crimes, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que 
nos salva caiu sobre ele, fomos curados pelas suas chagas.”. (Is 53, 5)

Meditação

Isaías dedicou a sua vida ao anúncio de Deus e da vinda de Jesus. Num mundo compli-
cado, ele não temeu e levantou a sua voz contra o que achava ser a imoralidade do seu 
tempo. Também nós passamos por momentos de grande desenvolvimento social e eco-
nómico, mas a recente crise financeira provou-nos que é tudo muito instável e efémero. 
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Ficaste a conhecer um pouco desta 

“estrela”. Claro que muito mais haveria 

por dizer, mas o importante agora é que 

reflictas sobre o que acabaste de ler.

«Segue aquela estrela» é um subsídio desenvolvido pela equipa do portal Cristo Jovem.
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Bem-vindo à nossa caminhada de 

advento. Seja em grupo ou individual, 

através desta caminhada propomos-te 

momentos de oração e reflexão que te 

irão ajudar a receber Jesus. São cinco 

os passos que te propomos a cada 

semana. Basta segui-los para chegar ao 

destino. E que comece a caminhada.
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Num mundo em reboliço, o que fazemos nós para anunciar Deus? Porque não o fazemos 
mais e melhor? Teremos medo? Será que nos deixamos tocar pelo Espirito Santo?
Sozinho ou em grupo reflecte sobre estas e outras questões que possam surgir e no final par-
tilha com o grupo ou através das redes sociais, caso estejas a fazer esta caminhada sozinho.

Biblifica-te

Sugerimos que depois desta reflexão, abras a Bíblia no Livro de Isaías e, pedindo que o Espí-
rito te guie, escolhas uma pequena passagem aleatoriamente. O que te diz? Que sentido faz 
na tua vida? Partilha de forma breve com os restantes elementos do grupo esta tua reflexão.

Oração

Não tenho medo, Senhor,
porque Tu me criaste.
Tu chamas-me pelo meu nome.
Sou Teu!
Quando atravessar a água, estarás comigo;
quando atravessar os rios, eles não me afogarão.
Quando passar pelo fogo, não me queimarei,
a chama não me alcançará.
Porque Tu és o Senhor, meu Deus,
Tu és o Santo, o meu Salvador!
Sou precioso e valioso aos Teus olhos;
Tu amas-me.
Tu criaste, formaste e fizeste todas as pessoas
para a tua glória.
Só Tu és Deus
e serás por toda a eternidade.
Não tenho medo, porque Tu estás comigo.

Põe-te a caminho

A meditação e a oração são os motores da nossa vida! Hoje ligaste o motor, agora põe-te 
a caminho. É importante que as nossas reflexões se transformem em gestos concretos. 
Que gesto vais fazer durante a próxima semana?

Outros passos para a caminhada

Adaptação de Isaías 43, retirado de 

YouCat - Orações para os Jovens

Compra o os livros da coleção 

YouCat em www.paulus.pt

«Segue aquela estrela» é um subsídio desenvolvido pela equipa do portal Cristo Jovem.

Lect’Yo!
Para um trabalho 
mais profundo neste 
Advento, sugerimos 
que acompanhes e 
rezes diariamente a 
Lect’Yo, a Lectio Divina 
do portal Cristo Jovem.

Playlist Advento 
no Spotify
Em casa, no telemóvel 
ou no trabalho, através 
do Spotify, podes 
também rezar através 
desta seleção musical.

Godzine
A última edição da 
Godzine tem excelentes 
textos para te ajudar 
a reflectir sobre este 
ano litúrgico que agora 
iniciamos. Não percas em 
godzine.cristojovem.com
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A Bíblia pode ajudar-te a conhecer 

as raízes da nossa Fé, e a descobrir 

muitas respostas para a tua vida.

www.cristojovem.com
www.facebook.com/cristojovem

godzine.cristojovem.com
www.facebook.com/godzine
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