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Os Papas 

De São Pedro ao Papa Francisco 

Introdução 
 

“Por isso Eu te digo: tu és Pedro, e 
sobre esta pedra construirei a minha Igreja” 
(Mt 16, 18). Foi com estas palavras que 
Jesus Cristo instituiu a sua Igreja, cuja 
história, hoje com mais de dois mil anos, se 
confunde com a própria vivência do Homem 
e da civilização judaico-cristã em que se 
erguem os alicerces da sociedade em que 
vivemos. 

Referência espiritual de todos nós, os 
crentes, a instituição Católica, Apostólica, 
Romana resistiu aos ventos adversos da 
História, da qual constitui parte indosso-
ciável, pelo que não se estranha que tenha 
conhecido momentos de glória, alternados 
com períodos de obscurantismo. 

Com base nos ensinamentos de Jesus 
Cristo, ao longo dos séculos, a Igreja 
Católica desenvolveu uma rígida estrutura 
hierárquica, o que lhe permitiu sobreviver a 
múltiplas adversidades com que se deparou 
e que foram ultrapassadas através da acção 
directa dos sucecivos representantes do 
Filho de Deus – os papas. 

O Jornal do Leitor vai contar um pouco a 
história daqueles que, ao longo dos séculos,  
ocuparam sucessivamente o Trono de São 
Pedro, agora que pela sexta vez um sumo 
pontífice visita Portugal. Foram eles: Paulo 
VI, uma vez; João Paulo II, três vezes; 
Bento XVI uma vez. Para Maio de 2017 está 
prevista também a visita do Papa Francisco, 
no I centenário das Aparições de Fátima. 
____________________________________________ 
 

Simão conheceu Jesus – segundo o 
que é relatado no Evangelho de São 
Lucas (5, 1) – nas margens do lago 
Genesaré, quando este lhe pediu a barca 
para pregar à multidão. 

Jornal Juvenil 
 

Evangelho: 
 

Maria conservava todas estas palavras 
 

Os pastores correram para Belém e 
encontraram Maria, José e o Menino 
deitado na manjedoura. Quando O viram, 
começaram a contar o que lhes tinham 
anunciado sobre aquele Menino. E todos os 
que ouviam damiravam-se do que os 
pastores diziam. Maria conservava todas 
estas palavras, meditando-as em seu 
coração. 

              (Lc 2, 16-21) 

Comentário: 
 

A humildade e simplicidade da Mãe de Deus 
 

Os rabinos do tempo de Jesus, viam os 
pastores como seres ignorantes e inca-
pazes de cumprir a lei religiosa judaica. Mas 
Deus escolheu-os para serem os primeiros 
a receberem a salvação. Jesus, o Bom 
Pastor, é acolhido e adorado pelos humildes 
pastores. 

Algo de semelhante acontece com 
Maria e José: não eram pessoas nobres 
nem endinheiradas, mas um humilde casal. 
Mas Maria, a mãe de Jesus, tinha fé, 
guardava e meditava estes acontecimentos 
no seu coração, alegrava-se e dava graças 
a Deus por eles. 

O Evangelho apresenta-nos Maria unida 
ao seu filho Jesus na humildade da vida 
diária. O nosso Deus despojou-Se de todo o 
poder e Se faz humilde e simples. Estas 
duas atitudes são imprescindíveis para 
construir relações ausentes de violência e 
um mundo em paz. 
 

Sabias que… 
 

Maria nos Evangelhos 
 

O conceito «alegria» (bilgai) é citado 
 

Maria, a Mãe de Jesus, aparece-nos 
umas 20 vezes nos evangelhos. O Evan-
gelho de Marcos, que não apresenta a 
infância de Jesus, cita-a apenas uma vez. 
João, que também fala da infância de 
Jesus, nomeia-a em duas ocasiões.  

O Evangelho de Mateus, que relata a 
infância de Jesus centrada na figura de 
José, nomeia-a cinco vezes. Lucas é o 
evangelista que a descreve com mais 
detalhe, falando dela em 11 ocasiões. Ela é 
a mãe de Jesus que O acompanha ao longo 
da sua vida. Está presente com os 
Apóstolos, no início da Igreja (Act 1, 14) 
onde é referida mais uma vez. Tudo 
somado são 20 vezes.  
 

Oração 
 

Obrigado, Senhor, porque Te fizes-te 
presente sem apagar as estrelas; iluminado 
pela cálida luz de uma fogueira. 

Obrigado, Senhor, porque quiseste 
habitar na simplicidade de uma família 
pobre e pequena. 

Obrigado, Senhor, porque elegeste uns 
humildes pastores para que fossem 
testemunhas da tua presença. 

Obrigado por mostrar-nos o caminho da 
humildade. 
 

Despedida 
 

O teu “Jornalito” espera que estejas a 
aproveitar bem as tuas férias de Natal que 
estão mesmo, mesmo a terminar. 

Vai preparando a muchila e as tuas 
coisas todas, para que nada falhe.  
____________________________________________ 

H u m o r 
Ela para o galanteador: o senhor faz-      

-me lembrar o mar! 
Ele cheio de vaidade: Sou forte, 

risonho, simpático, romântico... 

Ela: Nada disso! Faz-me enjoar...  

Santa Maria Mãe de Deus  
 

Neste dia, celebra-se a Solenidade da 
Virgem Santa Maria, Mãe de Deus: somos 
convidados a contemplar a Virgem Maria, 
que, com o seu “sim” ao projecto de Deus, 
nos ofereceu Jesus, o nosso Salvador.      

Celebramos também o Dia Mundial da 
Paz, instituído pelo Papa Paulo VI. A Igreja 
pede a todos os “homens de boa vontade” 
que rezem pela paz no mundo.  

Hoje, primeiro dia do ano de 2016, sob a 
protecção de Maria, iniciamos uma nova 
caminhada com Jesus, Deus-connosco, que 
nos ama e nos enriquece com as suas 
bênçãos divinas. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

Na liturgia deste primeiro dia do ano 
ressoa a tríplice bênção bíblica: «O Senhor 
te abençoe e te guarde! O Senhor te mostre 
a sua face e te conceda a sua graça! O 
Senhor dirija o seu rosto para ti e te dê a 
paz!» (Nm 6, 24-26). Podemos contemplar o 
rosto de Deus, que se fez visível e se 
revelou em Jesus: Ele é a imagem visível do 
Deus invisível. E isto graças também à 
Virgem Maria, de Quem hoje celebramos o 
maior título, aquele com que Ela participa de 
modo único na história da salvação: ser 
Mãe de Deus. No seu seio, o Filho do 
Altíssimo assumiu a nossa carne, e nós 
podemos contemplar a sua glória (Jo 1, 14), 
sentir a sua presença de Deus connosco. 

Assim, comecemos o novo ano fixando 
o olhar no Rosto de Deus que se revela no 
Menino de Belém, e na sua Mãe, Maria, que 
acolheu o desígnio divino com abandono 
humilde. Graças ao seu generoso «sim» 
apareceu no mundo a luz verdadeira que a 
todo o homem ilumina (Jo 1, 9) e foi-nos 
reaberto o caminho da paz. 

Confiemos estes bons votos à 
intercessão da Mãe do «Rei da Paz», a fim 
de que o ano que agora tem início seja um 
tempo de esperança e de convivência 
pacífica para o mundo inteiro. 

E tenhamos um Bom Ano 2016. 
 

 

 

 

 

1.ª Leitura (Nm 6, 22-27) 
 

Monição:  
 

Nesta leitura, o autor conforta-nos com a certeza 
da presença de Deus, que nos abençoa e nos protege. 
O Senhor faz brilhar sobre nós a luz do seu rosto e nos 
concede a sua paz. 
  

Leitura: 
 

Leitura do Livro dos Números 
 

22O Senhor disse a Moisés: 23«Fala a Aarão e aos 
seus filhos e diz-lhes: Assim abençoareis os filhos de 
Israel, dizendo: 24‘O Senhor te abençoe e te proteja. 
25O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e te seja 
favorável. 26O Senhor volte para ti os seus olhos e te 
conceda a paz’. 27Assim invocarão o meu nome sobre 
os filhos de Israel e Eu os abençoarei». 
 

Palavra do Senhor. 
  

Recomendação aos Leitores: 
 

A leitura é breve e fácil (se é que há leituras 
fáceis...). Por isso, lembramos mais uma vez aos 
Leitores que não corram, que respeitem o tempo 
dos ouvintes necessário a que a palavra recebida 
pelo ouvido atinja a mente.  

Articular bem as consoantes, as sílabas. Não 
soletrar. Falar, dizer, exprimir. 
 
Comentário: 
 

V.24-26 – Esta é uma bênção própria da 
liturgia judaica, ainda hoje usada. É tripla e 
crescente: com três palavras a primeira; 
com 5 palavras e com 7 as seguintes (no 
original hebraico). A tríplice invocação do 
Senhor, faz-nos lembrar a bênção da Igreja, 
em nome das Três Pessoas da SS. 
Trindade.  

Quando, ao começar o ano civil, nos 
saudamos desejando Ano Novo feliz, aqui 
temos as felicitações, isto é, as bênçãos 
que o Senhor – e a Igreja – nos endereça. 
___________________________________  

 Salmo Responsorial 

S/ 66 (67), 2-3.5.6 e 8 (R. 2a) 
 

Monição:  
 

O povo cristão suplica e inclina-se para receber a 
bênção  de  Deus,  num  gesto de adoração,  de fé e de  
 

 

confiança. Com o salmista cantamos: 
 “Deus tenha compaixão de nós e nos dê a Sua 

bênção”. 
  

Refrão:        DEUS SE COMPADEÇA DE NÓS 
   E NOS DÊ A SUA BÊNÇÃO. 

  
Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção, 
resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. 
Na terra se conhecerão os seus caminhos 
e entre os povos a sua salvação. 
  
Alegrem-se e exultem as nações, 
porque julgais os povos com justiça 
e governais as nações sobre a terra. 
 
Os povos Vos louvem, ó Deus, 
todos os povos Vos louvem. 
Deus nos dê a sua bênção 
e chegue o seu temor aos confins da terra. 

__________________________________________ 

2ª  Leitura (Gl 4, 4-7) 
 

Monição:  
 

Na segunda leitura, S Paulo recorda-nos o amor 
de Deus Pai, que “ ao chegar a plenitude dos tempos 
nos enviou o seu Filho” para nos libertar da escravidão 
da Lei de Moisés e nos tornar “seus filhos adoptivos”. 
  

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Gálatas 
 

Irmãos: 4Quando chegou a plenitude dos tempos, 
Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e 
sujeito à Lei, 5para resgatar os que estavam sujeitos à 
Lei e nos tornar seus filhos adoptivos. 6E porque sois 
filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de 
seu Filho, que clama: «Abbá! Pai!». 7Assim, já não és 
escravo, mas filho. E, se és filho, também és herdeiro, 
por graça de Deus. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Segunda Leitura também não é de todo 
difícil. Repetimos uma vez mais aos leitores que 
não corram, para que os ouvintes assimilim a 
palavra recebida pelo ouvido, atinja a mente, e 
desça ao coração. Articular bem as consoantes e 
as sílabas cuja falha é tanto dos nossos Leitores. 

 
Comentário:  

 

O texto escolhido para hoje corresponde 
à única vez que S. Paulo, em todas as suas 
cartas,   menciona   directamente  a  Virgem  
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Maria. Não deixa de ser interessante a 
alusão à Mãe de Jesus, sem mencionar o 
pai, o que parece insinuar a maternidade 
virginal de Maria.  

V.5 – Segundo o pensamento paulino, 
Cristo, sofrendo e morrendo, satisfaz as 
exigências punitivas da Lei, que exigia a 
morte do pecador; assim «resgatou os que 
estavam sujeitos à Lei» e mereceu-nos vir a 
ser filhos adoptivos de Deus. O Natal é a 
festa do nascimento do Filho de Deus e 
também a da nossa filiação divina.  

V.6 – «Abbá». Porque somos realmente 
filhos de Deus, podemos dirigirmo-nos a Ele 
com a confiança de filhos pequenos e 
chamar-Lhe, à maneira das criancinhas: 
«Papá». «Abbá» é o diminutivo carinhoso 
com que ainda hoje, em Israel, os filhos 
chamam pelo pai (abbá). S. Paulo, 
escrevendo em grego e para destinatários 
que na maior parte não sabiam hebraico 
(daí o cuidado de traduzir a palavra), parece 
querer manter a mesma expressão 
carinhosa e familiar com que Jesus se 
dirigia ao Pai, a qual teria causado um 
grande impacto nos próprios discípulos, 
porque jamais um judeu se tinha atrevido a 
invocar a Deus desta maneira; esta é a 
razão pela qual a tradição não deixou 
perder esta tão significativa palavra original 
de Jesus.  
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Hb 1, 1-2) 

 
Monição: 
 

Escutemos, novamente, neste tempo de Natal, a 
experiência dos pastores de Belém; e deixemos que o 
nosso coração se comova, agradecido, como o de 
aqueles homens, louvando Deus por tudo quanto fez 
connosco. 
 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA! 
 

Muitas vezes e de muitos modos  
falou Deus antigamente aos nossos pais       
pelos Profetas. 
Nestes dias, que são os últimos,  
Deus falou-nos por seu Filho. 

____________________________________________ 

Evangelho (Lc 2, 16-21) 

 
 Evangelho de Nosso Senor Jesus Cristo segundo 

São Lucas 
 
Naquele tempo, 16os pastores dirigiram-se 

apressadamente para Belém e encontraram Maria, 
José e o Menino deitado na manjedoura. 17Quando O 
viram, começaram a contar o que lhes tinham 
anunciado sobre aquele Menino. 18E todos os que 
ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. 
19Maria conservava todas estas palavras, meditando-as 
em seu coração. 20Os pastores regressaram, 
glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham 
ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. 21Quan- 

 
 

do se completaram os oito dias para o Menino ser 
circuncidado, deram-Lhe o nome de Jesus, indicado 
pelo Anjo, antes de ter sido concebido no seio materno. 
 

Comentário: 

 
 

Repetidas vezes se insiste em que o 
nome de Jesus é um nome designado por 
Deus: o nome, etimologicamente, significa 
aquilo que Jesus é na realidade, «Yahwéh 
que salva». 

Os efeitos do nascimento de Jesus, no 
presépio de Belém, não pertencem ao 
passado. O mistério da Encarnação do 
Verbo conserva a sua actualidade. Todos 
somos convidados a receber Jesus, a ser 
suas testemunhas, a louvar a Deus que 
assim manifesta o seu amor por nós! 
«Manifestou a sua bondade e o seu amor 
para com os homens!» afirmava a segunda 
leitura de S. Paulo! 

Nós não podemos calar o que vimos e 
ouvimos! Imitemos os pastores! Imitemos S. 
Paulo! Contemplemos como Maria e José. 
Anunciemos como os Anjos e os pastores. 
Em todo o mundo gostaríamos que a luz e a 
paz do Deus Menino transformasse em 
«noite Feliz, em noite de paz» o viver de 
todos! Há dois mil anos os pastores 
saborearam e anunciaram aquela noite de 
paz. Deus é amor! Enquanto houver 
pessoas que amam, Deus continuará a 
nascer no coração dos que o procuram com 
sinceridade! 

Aproveitemos este tempo ainda do Natal 
e da solidariedade para desejar votos de 
alegria, paz e amor para todos aqueles com 
quem partilhamos o nosso dia a dia! 
Anunciemos esta alegre notícia de paz e de 
amor que nos vem do Deus Menino, 
nascido no presépio de Belém. 

Porque onde há caridade e amor aí 
habita Deus! 
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 - Para que o Senhor abençoe a santa Igreja 
     e a leve a meditar, como Maria,  
     nas palavras dos pastores, 
     oremos, irmãos. 
 
2 - Para que o Senhor abençoe e ilumine 
     os responsáveis pela paz entre as nações 
     e lhes conceda um ano cheio de sucessos, 
     oremos, irmãos. 
 
3 - Para que o Senhor abençoe e fortaleça 
     os que vão trabalhar, durante este ano, 
     na defesa dos direitos dos mais pobres, 
     oremos, irmãos. 
 
4 - Para que o Senhor abençoe e dê coragem 
     aos doentes, aos prisioneiros e refugiados, 
     e aos que perderam alguém a quem amavam, 
     oremos, irmãos. 
 
 

 
 

5 - Para que o Senhor nos abençoe e nos proteja, 
     faça brilhar sobre nós a sua face 
     e nos envolva com o seu olhar de bondade, 
     oremos, irmãos. 
____________________________________________ 

  Agenda  Santoral 
      

Dia 28 – Santos Inocentes (Mártires); 

Dia 01 – Santa Maria, Mãe de Deus;  
Dia 02 – S. Basílio Magno e S. Gregório                      
               de Nazianzo (Bispos e Doutores Igreja). 

Dia 07 – S. Raimundo de Penaforte    
              (Presbíteros); 
____________________________________________                  

Papa Francisco 

(Família) 
 

A Igreja tenta mostrar à mentalidade 
moderna que a família fundada no matrimó-
nio tem dois valores essenciais para todas 
as sociedades e todas as culturas: a 
estabilidade e a fecundidade. 
 

(Plenário da Pontifícia Comisión   
para a América Latina. 18/01/2007    

Ainda Arcebispo). 
____________________________________________ 

Dia Mundial da Paz 
 

Contemplamos hoje Jesus, nascido da 
Virgem Maria, na sua prerrogativa de 
verdadeiro “Príncipe da Paz” (Is 9, 5). Ele é 
a nossa paz, que veio abater o muro de 
separação que divide os homens e os 
povos, isto é a inimizade (Ef 2, 14). Por isso, 
é hoje o Dia Mundial da Paz: cada novo ano 
começa, assim, na luz de Cristo, o grande 
pacificador da humanidade. 

Maria Imaculada, Mãe de Deus e nossa 
Mãe, acompanha a Igreja no seu caminho 
como Rainha da Paz; elevada ao Céu em 
corpo e alma, vive na completa e definitiva 
perfeição da comunhão com Deus e 
constitui a primícia da Igreja gloriosa que se 
realizará na Ressurreição universal dos 
mortos, colocando-se diante de nós como 
modelo admirável de esperança cristã. 

Para nós, que avançamos no meio das 
fadigas e das provas do tempo presente, 
Maria Mãe de Deus brilha como a estrela da 
manhã que anuncia o dia, como estrela do 
mar que indica o porto aos navegantes; 
brilha, no início deste novo ano, como sinal 
de esperança segura e de consolação para 
o povo de Deus até que chegue o dia do 
Senhor, suprema manifestação da sua 
glória sobre a terra. 
____________________________________________ 
 

“Controlo é violência; 
cooperação é amizade” 

(Bryant Mcgill) 
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Maternidade divina 
 

A maternidade divina de Maria ilumina 
toda a sua vida e é o fundamento de todos 
os outros privilégios com que Deus quis 
adorná-La.  

Louvamos e damos graças a Deus Pai 
por Maria ter concebido o Filho Unigénito de 
Deus, por obra e graça do Espírito Santo e, 
sem perder a glória da sua virgindade, ter 
dado à luz Jesus Cristo Nosso Senhor. 
Maria alimentou Aquele que é alimento de 
todos os povos. No seu seio virginal habitou 
Aquele que o mundo não pode conter. Uma 
jovem chegou a ser a Mãe d’Aquele que 
criou o homem e o mundo: 

“Meu Filho, sou tua Mãe, eu Te gerei; 
Tu, porém, és mais antigo que eu; levei-Te 
no meu seio, mas és Tu que me tens em 
pé…Nasceste de mim como um pequeno, 
mas és Tu o Deus Forte, admirável…As 
alturas do Céu estão cheias da Tua 
Majestade…Tu sustentas a Terra e quiseste 
que eu Te leve ao colo. Bendito sejas! 
Glória Ti, Riqueza infinita, que quiseste ser 
filho de uma mulher pobre… Sentas-Te nos 
meus joelhos, Tu que sustentas o mundo, 
as altas montanhas, os abismos mais 
profundos. Tu estás comigo e os Coros 
Angélicos Te adoram. Enquanto Te aperto 
nos meus braços, és levado pelos 
Querubins. Os céus estão cheios da Tua 
glória. Os Serafins proclamam-Te três vezes 
Santo…Os Querubins louvam-Te tremen-
do… como posso eu louvar-Te com as 
minhas canções?... Ó mais formoso que 
todos os filhos dos homens?...”(S. Efrém, 
Hino 18, 1-23). 
____________________________________________ 

Maria, nossa Mãe 
 

Quando aceitou ser Mãe de Jesus, 
Maria acolheu-nos a todos como nossa 
Mãe. Jesus proclamou solenemente esta 
maternidade universal de Nossa Senhora no 
alto da Cruz: “Mulher, eis aí o teu filho… 
João, eis aí a tua Mãe” (Jo 19, 27). A 
palavra de Jesus Crucificado a João –  e 
através dele a todos os discípulos de todos 
os tempos – vai-se tornando sempre nova e 
verdadeira no decorrer das gerações. Maria 
tornou-se realmente Mãe de todos os 
crentes. 

A vida cristã tem um carácter familiar 
riquíssimo – somos filhos de Deus em 
Cristo; estamos unidos a toda essa imensa 
família sobrenatural que é a Igreja. A 
devoção aos Santos faz parte desse ar de 
família, dessa piedade dos cristãos. “Os 
Santos  são  os  verdadeiros  portadores  da  
 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Antigo Testamento 

32. Da Promessa à desilusão 

 

O templo de Deus em Jerusalém não 
era mais o lugar do cumprimento da Lei 
para a maior parte do povo. O Shalom 
prometido desaparecera neste tempo sem 
paz, sem prosperidade nem justiça. 

O povo começa a dar-se conta de que a 
promessa de Deus, afinal, ainda estava por 
realizar…o descendente de David prometido 
por Deus, não era, afinal, Salomão. É aqui, 
décadas depois da promessa de Deus a 
David, que nasce propriamente a esperança 
messiânica, quando o povo de Deus se dá 
conta de que o horizonte dela não era 
Salomão, mas outro descendente a esperar 
no futuro. Qualquer outro povo teria ficado 
prostrado na desilusão. Mas o povo bíblico, 
alimentado pela palavra dos profetas que 
gritavam a certeza de um Deus fiel, não 
adormece na desilusão mas abre-se à 
esperança, ainda que num futuro não 
evidente. O coração que faz palpitar esta 
promessa é a certeza de que Deus não Se 
engana nem nos engana: “Deus prometeu? 
Então, esperamos, pois Ele é fiel!” 

Face ao fracasso da divisão do reino, a 
profecia de Natan ganha nova importância e 
torna-se a semente dessa árvore grandiosa 
que é a esperança messiânica, segundo a 
qual o povo aguarda um descendente de 
David que virá restaurar o reino de seu pai, 
e trazer de novo o dom do Shalom, ou seja, 
o conjunto de todos os bens por que anseia 
o coração do povo. 

A partir daí, cada descendente de David 
que subia ao trono em Judá podia ser o 
“Esperado”… Por isso, cada vez mais o 
ritual da entronização e da unção real 
começa a inspirar-se na promessa feita a 
David.  

Sempre que um novo descendente era 
ungido e entronizado, era-lhe recordada a 
profecia feita a seu pai, e era-lhe anunciada 
a esperança de que nele se realizasse. Por 
isso, esse momento começa a ser visto 
como o acto da geração do rei como filho de 
Deus, tal como constava da promessa          
(2 Sm 7, 14).  
____________________________________________ 
 

O mundo é como um espelho que 
devolve a cada pessoa o reflexo dos 
seus próprios pensamentos e actos. 

A maneira como tu encaras a vida 
é que faz toda a diferença. 

A vida muda, quando “tu mudas”. 
 

 

luz dentro da história, porque são homens e 
mulheres de fé, esperança e caridade. Entre 
os Santos sobressai Maria, Mãe do Senhor 
e espelho de toda a santidade” (Bento XVI, 
Enc. Deus é amor, 40,41). 

Entre todas as devoções o amor a 
Nossa Senhora, que nos foi dada como 
Mãe, deve ocupar o primeiro lugar. É justo 
que amemos a nossa Mãe, Medianeira de 
todas as graças. O seu Imaculado Coração 
é caminho seguro que nos levará até Deus. 
As nossas vidas não serão do agrado de 
Deus se nelas faltar o amor incondicionado 
a Maria. Junto do seu Coração dulcíssimo, 
as nossas paixões serenam, os nossos 
ressentimentos e os nossos desânimos 
esfumam-se e desaparecem e a confiança é 
recuperada. O seu Coração Imaculado é 
“descanso para os que trabalham, 
consolação para os que choram, remédio 
para os enfermos, porto seguro para os que 
a tempestade maltrata, perdão para os 
pecadores, doce alívio para os tristes, 
socorro para os que rezam” (S. João 
Damasceno). 
____________________________________________ 

Ano Novo, vida... 
 

No dia de hoje, cumprimentámo-nos 
desejando «Feliz Ano Novo!» E somos 
sinceros ao fazê-lo. E também costumamos 
repetir a conhecida frase: «Ano novo, vida 
nova!». Um novo ano supõe, para cada um 
de nós, uma nova possibilidade de 
perfeição, de melhoramento, de superação 
de si próprio. Não te contentes em ser, 
neste novo ano, como foste no ano 
passado. Não. Não estou a dizer-te que 
foste mau no ano que passou, mas a 
verdade  é  que  neste novo ano tens de ser 
melhor. Foi bom que no ano passado não 
tenhas sido mau; mas seria muito mau se 
este ano não fosses melhor. É a lei do pro-
gresso, que é uma lei própria de todo o ser 
vivo. Assim como vais progredindo em tudo, 
em idade, conhecimento, experiências, etc., 
também deves ir crescendo em espírito. 
Feliz ano novo, portanto, é o que te desejo, 
com a felicidade que é fruto do esforço 
diário para nos superarmos a nós mesmos, 
em cada um dos nossos actos. 
 

      A graça, além de consciente, deve ser 
«crescente» em ti; deve aumentar em ti 
cada vez mais. Segue o exemplo de Jesus, 
que «crescia e Se robustecia, enchendo-se 
de sabedoria e a graça de Deus estava com 
Ele» (Lc 2, 40). 
____________________________________________ 

Visita-nos em: 

www.paroquiascesf.com 
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