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 de-lhe a paz. 

“Juntou-se ao anjo uma multidão do 
exército celeste, louvando a Deus e 
dizendo: ‘Glória a Deus nas alturas e paz na 
terra aos homens do Seu agrado’ “ (Lc 2. 
13-14). 

Foi Cristo quem nos veio trazer a paz, a 
partir do momento em que veio restabelecer 
a paz entre Deus e nós próprios. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Antigo Testamento 

32. Da Promessa à desilusão 

 
A experiência do povo, ao confrontar-se 

com os sucessivos descendentes davídicos, 
foi frustrante. A aliança que Deus prometera 
não podia realizar-se neles pois não eram 
instauradores do Shalom messiânico, não 
eram fomentadores da paz, da prosperi-
dade, da justiça e da alegria que vem de 
Deus. 

 

Para construir o templo, palácios reais, 
e levar a vida faustosa que levava, Salomão 
carregara o povo com impostos, e conduzira 
uma política muito centralizadora. Agora, 
que tudo estava já feito, os responsáveis 
das várias tribos de Israel juntam-se e 
dirigem-se a Roboão pedindo-lhe que 
diminua as contribuições a pagar ao rei. O 
jovem Roboão, porém, recusou o conselho 
favorável dos anciãos que já tinham sido os 
conselheiros do seu pai, e “respondeu 
asperamente ao povo: Meu pai impôs-vos 
um jugo muito pesado? Pois eu vos 
aumentarei ainda o peso!” (1 Rs 12, 13-14). 
Pagou cara a insensatez: o reino que o seu 
avô David tinha conseguido unificar com as 
doze tribos, rasga-se em dois: o Reino de 
Israel, formado pelas dez tribos do Norte, e 
o Reino de Judá no Sul formado unicamen- 

 

te pela tribo de Judá que assimilou também 
a pequena tribo de Simeão (1Rs 12, 16-19). 

O reino de Israel nomeia, então, o seu 
próprio rei, Jeroboão, que nada tinha já a 
ver com a descendência davídica, pois nem 
sequer pertencia à tribo de Judá. Dois 
reinos, dois reis. Mas continua a haver um 
único templo, o de Jerusalém no reino de 
Judá, ao qual os habitantes do reino de 
Israel continuavam a ir para prestar o seu 
culto e praticar os seus holocaustos e 
sacrifícios rituais.  

Aos olhos dos responsáveis do reino do 
Norte, isso significava ainda um sinal de 
dependência e, sobretudo, fazia com que 
muito dinheiro dos habitantes do reino de 
Israel tilintasse nas caixas de esmolas do 
templo de Judá e se gastasse na compra 
dos animais para os sacrifícios, vendidos no 
átrio do templo por funcionários de 
Jerusalém. A solução para este “problema” 
foi encontrada na construção de um templo 
no reino do Norte, em Siquém, que evitaria 
a necessidade de o povo se dirigir ao reino 
vizinho e lá deixar o seu dinheiro, bem como 
na proliferação de outros lugares de culto e 
sacrifícios em vários lugares elevados, 
atitude que levou à revolta os profetas de 
Judá que acusaram Jeroboão de idolatria    
(1 Rs 12, 25-33). 

Reinos separados, reis desavindos, 
templos multiplicados. Como continuar a 
acreditar que a promessa de Deus a David 
se realizara já em Salomão? O reino de 
David estava dividido, aquele que Deus 
prometera consolidar para sempre.  
____________________________________________ 

Vendedor  de  Sonhos 
 

Quando saímos do útero materno para o 
útero social, choramos; quando saímos do útero 
social para o útero de um túmulo, outros choram 
por nós.  

As lágrimas irrigam sempre a história 
humana... Porquê? Porque a existência é o chou 
dos chous, o espectáculo dos espectáculos. 

De Parabéns 
 

Esta semana encontra-se apenas um 
Leitor de parabéns pelo seu aniversário 
natalício e é da Paróquia de Figueiró. Trata-
-se do Leitor António Santos, cujo 
aniversário ocorre na próxima quinta-feira, 
dia 24 de Dezembro e a quem o Jornal do 
Leitor deseja muitas felicidades.  
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 
 

Deixa que a passagem do tempo te 
lembre que deves viver a vida apaixonada-
mente e com sentido. 

Lança-te no infinito de cada momento. 
E tem um feliz aniversário. 

____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Natal) 
 
O que é o espírito natalício? Ao longo 

dos anos, o mundo da cultura tentou 
expressá-lo de mil maneiras e conseguiu 
aproximar-nos do espírito Cristão. Quantas 
histórias de Natal nos aproximam dele? 

                               (La Nacion, 23.12.2011) 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Dois amigos conversam, diz um: 
– A minha política é o trabalho!  

Responde o outro: 
– E eu ando na política para vêr se não 

trabalho... 
____________________________________________ 

A Fechar 
“Controlo é violência; cooperação é amizade” 

                                        (Bryant Mcgill) 
 

Advento 
 

Com este domingo chegamos ao termo 
do Advento, e ainda esta semana será o 
Natal. O Senhor do Céu e da Terra vem até 
nós, revelando-se na simplicidade dum 
bebé necessitado de todos os cuidados. 
Vem para assumir o nosso viver humilde e 
quotidiano; vem para nos resgatar do 
pecado com o Seu sacrifício. Mesmo antes 
de nascer, Ele já difunde alegria, júbilo, 
esperança; ainda no ventre de Maria faz 
com que João, o futuro Baptista, dê pulos 
de alegria no ventre de Santa Isabel.  

Com Maria e como Maria preparemo-         
-nos para o encontro com Jesus. 
____________________________________________ 

Introdução 

     
«Responde-me Senhor, porque eu sou 

pobre» (SI 86,1-17) –  assim reza o 
Salmista. É surpreendente a razão com a 
qual ele pensa convencer Deus a intervir em 
seu favor: eu sou pobre. 

Para se ter acesso aos palácios dos 
soberanos, dos dominadores deste mundo, 
são necessárias sólidas cartas de recomen-
dação, é necessário exibir títulos de mérito, 
são necessárias credenciais e beneme-
rências. Com Deus não é assim: o único 
certificado pedido para se ser recebido em 
audiência é o estado de pobreza. 

As suas simpatias vão para os 
pequenos, os indefesos, os abandonados. 
Ele, «pai dos órfãos e defensor das viúvas» 
(SI 68, 6), prefere quem não conta para 
nada, quem é desprezível aos olhos dos 
homens. «Não foi por serdes mais 
numerosos que outros povos que o Senhor 
se agradou de vós e vos escolheu – diz 
Moisés aos Israelitas – vós até éreis o mais 
pequeno de todos os povos. Foi porque o 
Senhor vos ama» (Dt 7, 7-8). 

«Os meus planos não são os vossos 
planos, os vossos caminhos não são os 
meus caminhos – diz o Senhor» (Is 55, 8), e 
por esse motivo os planos e os caminhos de 
Deus são difíceis de entender. 
     Gedeão,  chamado  a  levar  a cabo uma 
  

 
 

 

 

árdua tarefa, questiona estupefacto: «Por 
favor, meu Senhor, como salvarei eu Israel? 
A minha família é a mais pobre de 
Manassés, e eu sou o mais jovem da casa 
de meu pai!» (Jz 6, 15). 

As leituras de hoje apresentam-nos uma 
série de situações e de personagens 
insignificantes em quem Deus fez mara-
vilhas. São um convite a reconhecer – como 
fez Maria – a nossa pobreza e a dispormo-     
-nos a acolher a obra da salvação que o 
Senhor vem realizar. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Mq 5, 1-4a) 

 

Monição:  
 

Escutemos o profeta Miqueias, que no século VIII 
antes de Cristo chama a nossa atenção para Belém, 
onde o Salvador irá nascer.  
 

Leitura: 
 

Leitura da Profecia de Miqueias 
 

1Eis o que diz o Senhor: «De ti, Belém-Efratá, 
pequena entre as cidades de Judá, de ti sairá aquele 
que há-de reinar sobre Israel. As suas origens 
remontam aos tempos de outrora, aos dias mais 
antigos. 2Por isso Deus os abandonará até à altura em 
que der à luz aquela que há-de ser mãe. Então voltará 
para os filhos de Israel o resto dos seus irmãos. 3Ele se 
levantará para apascentar o seu rebanho pelo poder do 
Senhor, pelo nome glorioso do Senhor, seu Deus. 
Viver-se-á em segurança, porque ele será exaltado até 
aos confins da terra. 4aEle será a paz». 
 

Palavra do Senhor. 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

 
Leitor, és de forma eminente (ilustre) e 

pleonástica, (com abundancia) voz de Deus. 
Anuncia-Lo no princípio e no fim: “Eis o que diz o 
Senhor”... e “Palavra do Senhor”. A leitura gira à 
volta de “Aquele”. Há outros aspectos não 
despiciendos (a não desprezar), mas importa 
fazer ressaltar a palavra de valor, na qual o texto 
se concentra: “Ele”.  

Se respeitares a pontuação do texto e se 
leres devagar, conseguirás obter metade do 
sucesso que se pretende. Se leres como quem 
vive o que lê, terás a outra metade do sucesso 
garantida.  

Como consegues? Conseguirás exercitando. 
 

 

 
 

Comentário: 
 

Em face da situação grave que pesava 
sobre o povo com as invasões assírias, no 
século VIII a. C., o Profeta tem palavras de 
esperança; após a ruína virá a restauração, 
que se fará por meio de um descendente de 
David. A profecia projecta-nos para um 
futuro de segurança e de paz, para tempos 
messiânicos.  

V.1 – «De ti sairá aquele…» Tanto a 
tradição judaica (Rut 4, 11; 1 Sam 16, 1-13; 
17, 12) como a cristã (Mt 2, 4-6; Jo 7, 40-42) 
entenderam esta profecia como referida ao 
lugar do nascimento de Cristo em Belém. 
«Beth-léhem» significa «casa do pão»; 
«Efratá» (fecunda) distingue-a de outra 
Belém, na Galileia.  

«Pequena entre as cidades…» São 
Mateus (Mt 2, 4-6) cita este texto fazendo 
dele uma leitura actualizada para mostrar 
que em Jesus se cumpre esta profecia de 
Miqeias. Para isso recorre ao deraxe: um 
recurso de actualização próprio da 
hermenêutica judaica (aqui o al-tiqrey: «não 
leias») que tem em conta que em hebraico 
não se escreviam as vogais: assim, a 
palavra hebraica com que se diz «as 
cidades de» (alfey) é lida com outras vogais 
de modo a significar «as principais 
(príncipes) de» (al-lufey). É assim que 
Mateus pode dizer, não falseando o texto, 
mas interpretando-o: «não és de modo 
nenhum a menor entre as principais cidades 
de Judá».  

«As suas origens remontam...» A 
expressão hebraica presta-se a designar 
uma origem anterior ao tempo, portanto, 
eterna e divina. Assim pensam muitos 
exegetas católicos, recorrendo à analogia 
com Is 9, 5.  

V.2 –  «Aquela que há de ser mãe». 
Esta maneira de falar faz pensar numa 
alusão à célebre profecia de Isaías 7, 14, 
conhecida dos destinatários do oráculo, 
coisa aliás compreensível, uma vez que já 
teriam passado uns anos.  

V.4 – «Ele será a Paz». Em Ef 2, 14 
parece haver uma citação desta passagem 
messiânica. 

Podes consultar.  
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Salmo Responsorial 
Sl 79 (80), 2ac.3b.15-16.18-19 (R.4) 

 
Monição:  
 

«Despertai o vosso poder e vinde!»  
O salmo que hoje temos é a súplica do povo de 

Israel sujeito ao poderio dos inimigos; ela torna-se a 
súplica de toda a Humanidade que espera a salvação 
vinda do Alto, a súplica para que Jesus venha no Natal 
com o seu poder salvador: «Mostrai-nos, Senhor, o 
vosso rosto e seremos salvos!» 
 

Refrão: 
 

SENHOR NOSSO DEUS, FAZEI-NOS VOLTAR, 
MOSTRAI-NOS O VOSSO ROSTO  
E SEREMOS SALVOS. 

  

Ou:  
 

MOSTRAI-NOS, SENHOR, O VOSSO ROSTO 
E SEREMOS SALVOS. 

  
Pastor de Israel, escutai, 
Vós estais sobre os Querubins, aparecei. 
Despertai o vosso poder 
e vinde em nosso auxílio. 
  
Deus dos Exércitos, vinde de novo, 
olhai dos céus e vede, visitai esta vinha; 
protegei a cepa que a vossa mão direita plantou, 
o rebento que fortalecestes para Vós. 
  
Estendei a mão sobre o homem que escolhestes, 
sobre o filho do homem que para Vós criastes. 
Nunca mais nos apartaremos de Vós, 
fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome. 

____________________________________________ 

2ª  Leitura  (Hb 10, 5-10) 

  

Monição: 
 

 O Natal de Jesus encerra um programa de vida 
para cada um de nós, como se lê na Epístola aos 
Hebreus, a propósito da vinda do Filho eterno de Deus 
ao mundo: «Eis-me aqui… Eu venho, ó Deus, para 
fazer a tua vontade». 

 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Irmãos: 5Ao entrar no mundo, Cristo disse: «Não 
quiseste sacrifício nem oblações, mas formaste-Me um 
corpo. 6Não Te agradaram holocaustos nem imolações 
pelo pecado. 7Então Eu disse: ‘Eis-Me aqui; no livro 
sagrado está escrito a meu respeito: Eu venho, ó Deus, 
para fazer a tua vontade’». 8Primeiro disse: «Não 
quiseste sacrifícios nem oblações, não Te agradaram 
holocaustos nem imolações pelo pecado». E no 
entanto, eles são oferecidos segundo a Lei. 9Depois 
acrescenta: «Eis-Me aqui: Eu venho para fazer a tua 
vontade». Assim aboliu o primeiro culto para 
estabelecer o segundo. 10É em virtude dessa vontade 
que nós fomos santificados pela oblação do corpo de 
Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. 
 

Palavra do Senhor 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Leitor: esta leitura torna-se difícil, pois a 
escrita confunde a oralidade.  A  leitura  tem duas 
 

vozes: a do escritor e a de Cristo. A de Cristo 
começa em "Não quiseste sacrifício..." e termina 
em "...tua vontade". Desde "Primeiro disse..." até 
ao fim, ouve-se voz do escritor sagrado. Resta o 
perigo de espartilhar o texto com um exagero de 
cesuras e quedas do tom de voz, que não podes 
deixar acontecer. 

Leitor: está na tua mão, neste caso na tua 
vontade e nos lábios da tua boca, fazer uma 
Leitura na perfeição. 

Esforça-te e conseguirás. 
 

Comentário:  
 

O autor inspirado aplica a Cristo, «ao 
entrar no mundo» (bela maneira de designar 
a sua Incarnação), o Salmo 40 (39), que, 
literalmente, não é considerado um salmo 
messiânico, mas em que ele descobre um 
sentido oculto (que se pode chamar um 
sentido típico ou plenário, e não mera 
acomodação) que, ao fim e ao cabo, 
exprime não só a atitude interior de Cristo, 
mas também o alcance redentor da sua 
vinda ao mundo. Com efeito, Cristo sabe 
que aquilo que é exterior ao homem (como 
era o caso do sangue dos animais ofereci-
dos no culto levítico) tem uma ineficácia 
radical para agradar a Deus e salvar do 
pecado a Humanidade (v. 11). Por isso Ele 
intervém, de modo definitivo, oferecendo-Se 
a si mesmo em sacrifício, numa homena-
gem de obediência livre e plena, «de uma 
vez para sempre» (v. 10) – «eis-me aqui: Eu 
venho para fazer a tua vontade» (v. 9). Foi 
assim que «aboliu o culto antigo» (centrado 
na oferta de animais a Deus), «para 
estabelecer o segundo» e novo culto 
sempre vivo a actuante na Liturgia da Igreja, 
que na Eucaristia torna presente o único 
sacrifício de Cristo. 

V.5 – «Formaste-me um corpo»: 
Como habitualmente em Hebreus, a citação 
do Salmo também é feita segundo a versão 
grega dos LXX, que, embora substancial-
mente idêntica ao original hebraico 
(«abriste-me me os meus ouvidos»), é muito 
mais expressiva para designar o mistério da 
Incarnação. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Mt 1,38) 

  

Monição:  
 

Disponhamo-nos para o nascimento de Jesus, 
como Maria, com obras concretas de serviço aos 
outros no nosso lar e com quem precisa da nossa 
ajuda. Aclamemos com alegria o Salvador, que nos vai 
falar no Evangelho.  
 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA! 
 

Eis a escrava do Senhor: 
faça-se em mim segundo a vossa palavra. 

 
 

 

Evangelho (Lc 1, 39-45) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
 

39Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-    
-se apressadamente para a montanha, em direcção a 
uma cidade de Judá. 40Entrou em casa de Zacarias e 
saudou Isabel. 41Quando Isabel ouviu a saudação de 
Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia 
do Espírito Santo 42e exclamou em alta voz: «Bendita 
és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu 
ventre. 43Donde me é dado que venha ter comigo a 
Mãe do meu Senhor? 44Na verdade, logo que chegou 
aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino 
exultou de alegria no meu seio. 45Bem-aventurada 
aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto 
lhe foi dito da parte do Senhor». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
  

Os exegetas descobrem neste relato 
uma série de ressonâncias véteroteste-
mentárias, o que corresponde não apenas 
ao estilo do hagiógrafo (autor sagrado), mas 
sobretudo à sua intenção teológica de 
mostrar como na Mãe de Jesus se cumprem 
as figuras do A.T.: Maria é a verdadeira e 
nova Arca da Aliança (comparar Lc 1, 43 
com 2 Sam 6, 9 e Lc 1, 56 com 2 Sam 6, 
11) e a verdadeira salvadora do povo, qual 
nova Judite (comparar Lc 1, 42 com Jdt 13, 
18-19) e qual nova Ester (Lc 1,52 e Est 1-2).  

V.39 – «Uma cidade de Judá». A 
tradição diz que é Ain Karem, uma bela 
povoação a 6 Km a Oeste da cidade nova 
de Jerusalém. De qualquer modo, ficaria a 
uns quatro ou cinco dias de viagem de 
Nazaré (uns 150 Km). Maria empreende a 
viagem movida pela caridade e espírito de 
serviço. A «Mãe do meu Senhor» (v. 43) 
não fica em casa à espera de que os Anjos 
e os homens venham servir a sua rainha; e 
Ela mesma, que se chama «escrava do 
Senhor» (v. 38), «a sua humilde serva» (v. 
48), apressa-se em se fazer a criada da sua 
prima e de acudir em sua ajuda. Ali 
permanece, provavelmente, até depois do 
nascimento de João, uma vez que S. Lucas 
nos diz que «ficou junto de Isabel cerca de 
três meses» Se Lucas diz que «regressou a 
sua casa» antes de relatar o nascimento de 
João, isso deve-se a uma técnica de 
composição literária chamada «de elimina-
ção» (arrumar um assunto de vez antes de 
passar a outro, independentemente da 
sucessão real dos factos), do gosto de São 
Lucas (Lc 1, 80 e 2, 7; 3, 20 e 21; 22, 15-18 
e 22, 19-20, sem a interrupção que aparece 
nos outros Sinópticos: v 21-23).  

V.42 – «Bendita és Tu entre as 

mulheres». Superlativo hebraico: a mais 
bendita de todas as mulheres.  

V.43-44 – «A Mãe do meu Senhor». As  
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palavras de Isabel aparecem como 
proféticas, fruto duma luz sobrenatural que 
faz ver que o mexer-se do menino no seio 
(v. 41) não era casual, mas que «exultou de 
alegria» para saudar o Messias e sua Mãe. 
É natural que esta reflexão de fé já 
circulasse nas fontes familiares dos 
Evangelhos da Infância. 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1. Pelo Papa Francisco e pelos bispos do mundo inteiro, 

para que, meditando na atitude de Maria, 
como ela sirvam a Deus nos que precisam, 
oremos, irmãos.  

(Ou: oremos por intercessão de Maria) 
  

2. Pelos povos que há muito estão em guerra, 
para que as tréguas do Natal 
façam nascer as condições de uma paz justa, 
oremos, irmãos.  

(Ou: oremos por intercessão de Maria) 
 

3. Pelos doentes, os pobres e os isolados, 
para que encontrem, nesta festa do Natal, 
quem reconheça a sua dignidade, 
oremos, irmãos.  

(Ou: oremos por intercessão de Maria) 
 

4. Pelos que se encontram longe de seus lares 
e por todos os que trabalham no estrangeiro, 
para que voltem com saúde a suas casas, 
oremos, irmãos.  

(Ou: oremos por intercessão de Maria) 
 

5. Pelas famílias de cada um de nós 
e pelas mães que mais trabalham nestes dias, 
para que todos sirvam o Senhor com alegria, 
oremos, irmãos.  

(Ou: oremos por intercessão de Maria) 
____________________________________________ 

Defesa da Saúde 

(por um sábio Chinês) 
 

Um médico do 36.º ano do Imperador 
Khang-si, do ano 1697 da era cristã, 
organizou um verdadeiro breviário de 
saúde, que ainda hoje tem uma grande 
voga. Vejamos: 

Praticar a virtude, regulando o coração, 
que é para o homem o que as raízes são 
para as árvores. Contentar-se com a sorte. 

Já o célebre Yen dizia: “Pensai mais no 
que tendes do que no que não tendes, Se 
não for assim, desejareis sempre e nunca 
vereis satisfeitos os vossos desejos”. 

Logo depois de despertar, friccionai com 
a mão o peito, na região do coração, para 
que, saindo quente do leito, o frio não vos 
surpreenda de repente, tapando-vos subita-
mente os poros do corpo, o que produziria 
constipações e pneumonias. 

Evitai as correntes de ar. 
Almoçai cedo. Nunca se deve saír de 

casa em jejum, precaução mais necessária 
ainda quando há qualquer doença epidémi-
ca e se tem de entrar em casa de doentes. 
 
 

 

Imita o Sol que se ergue cada dia, sem 
se lembrar da noite que passou. 
____________________________________________ 

Flores   

Antes de as oferecer 
é preciso saber escolhê-las 

 
Oferecer flores, é prova de bom-gosto. 

Saber escolher as flores, que se oferecem, 
é absolutamente indispensável, pois caso 
contrário, a prova de bom-gosto pode 
resultar em gesto de má educação que, em 
vez de agradar, ofende quem as aceita. 

Vejamos, pois, em relação às flores as 
essências mais conhecidas, o que elas 

realmente significam: 

Alecrim ............................ Coração feliz 
Alfazema ................. Carinho e respeito 
Amor perfeito ...Pensamento efectuoso 
Begónia ........................... Cordialidade 
Camélia .................................... Altivez 
Campainha .................. Inoportunidade 
Cardo .................................. Desgosto 
Cravo ........................................ Ardor 
Crisântemo ........................ Amor findo 
Dália ......................... Reconhecimento 
Erva cidreira ........................... Energia 
Ervilha de cheiro ......... Falsa modéstia 
Gardénia .......................... Sinceridade 
Gerânio ...................................... Amor 
Giesta ................................. Preferência 
Girassol .............................. Fascinação 
Glicinia ..................................... Ternura 
Hortênsia ............................... Capricho 
Jacinto ..........................Coração alegre 

(e muitas mais flores...) 
_______________________________________ 

Natal da Paz 
 

No dia de Natal, são muitas as coisas 
que as pessoas pedem ao céu, a esse Deus 
que, sem seixar de ser Deus, se quis fazer 
homem por amor ao homem, para salvar o 
homem. Mas é fora de dúvida que há 
alguma coisa que está presente na oração 
de todos: todos esperamos e pedimos que o 
Menino do Natal nos traga a paz. Tu, que és 
o Caminho, a Verdade e a Vida, Tu, que 
sabes tudo e que podes tudo, que deste 
uma alma eterna ao nosso ingrato lodo e 
preparaste o martelo que Te cricificou, não 
olhes para as fraquezas, não olhes para os 
pecados. Lembra-Te apenas que somos 
infelizes e que este nosso barro custou-Te a 
vida. Escuta a nossa súplica, que se une à 
oração de tanta mãe triste e esposa 
solitária, de tanta criança pálida de rosto 
contrído. E abrindo os dois braços da Tua 
misericórdia sobre este triste mundo de luto 
e de discórdia,  Senhor omnipotente, conce- 
 

 

 

Tomai uma boa refeição ao meio-dia, 
simples, mas nutritiva. Nada se acepipes 
inventados para despertar o apetite. Evitar o 
excesso, que afrouxa a circulação do 
sangue e torna menos livre a respiração. 

Às refeições, comer devagar e mastigar 
bem a comida. Não vos sacieis por forma a 
levantar-vos da mesa com a impressão de 
que já não podereis mais. A abundância da 
comida perturba o estômago e dificulta a 
digestão.  

Ceai cedo e sobriamente. Vale mais 
multiplicar as refeições do que ter refeições 
grandes. 

Ao meter-vos no leito, esfregai a planta 
dos pés com força e o mais demoradamente 
que puderdes, até sentir calor. Depois, 
movei separadamente cada dedo dos pés. 

Não penseis em coisas que podem tirar-
vos o sono. 

Deitai-vos sobre o lado esquerdo ou 
sobre o lado direito, encolhei as pernas e 
dormi nessa posição. De cada vez que 
acordeis, estendei-vos no leito. É esta a 
melhor maneira de obter uma boa 
circulação no sangue. 

Durante o sono não tenhais coberta a 
cabeça, nem o rosto, pois a respiração seria 
menos pura e menos livre. 

Acostumai-vos a dormir com a boca 
fechada. 

Mesmo no verão, embora useis roupas 
leves, agasalhai sempre o baixo ventre para 
o perservar das cólicas que um frio súbito 
lhe causaria. 
____________________________________________ 

Voz do  Papa 
      

“Vós, caros jovens, não vos deixeis 
roubar a esperança. Adorando Jesus no 
vosso coração e permanecendo unidos a 
Ele sabereis opor-vos ao mal, às injustiças, 
à violência com a força do bem, da verdade 
e da beleza”. 

                       (Papa Francisco, 21-06-2014) 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
      
Dia 26 – S. Estevão (Primeiro Mártir); 

____________________________________________ 

Gotas de  Orvalho 
      

Não permaneças preso ao passado nem 
a recordações tristes. Não remexas uma 
ferida que está cicatrizada. Não revolvas 
dores e sofrimentos antigos. O que passou, 
passou.  

A partir de agora, procura construír uma 
vida nova, caminhando para a frente, com 
os olhos no Alto.  Não  olhes mais para trás.  
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