
56

 

  N.º  484    –   24-12-2017                          IV  Domingo do Advento   –    (Ano B)                                                                                  Pág. 1 

 

     Bibliografia:   Bíblia Sagrada, dos Franciscanos Capuchinhos; Revista de Liturgia e Pastoral, das Edições Licel, de Braga; Almanaque Popular,  das Missões e da Boa Nova; Directório Litúrgico, do 
Secretariado Nacional de Liturgia; Introdução Geral ao Missal Romano; Catecismo da Igreja Católica; Nova Enciclopédia Larousse, do Círculo de Leitores; Dicionário de Português Houaiss, do Círculo de Leitores, 
Jornal A Ordem; Jornal Voz Portucalense; O Livro do Leitor, do Secretariado Nacional de Liturgia; O Banquete da Palavra, de Fernando Armellini; Celebrações Dominicais  e Festivas sem Sacerdote, de Octávio 
Hidalgo, C.SS.R.; Guião das Celebrações sem a Presença do Sacerdote, da Gráfica de Coimbra; A Palavra de cada Domingo, de B.Caballero; Missal Popular Dominical e Ferial; Manual de Oração, de Ignácio 
Larrañaga; Outras consultas e pesquisas. 

 

 

Escala para 25 de Dezembro 

DIA DE NATAL  (Missa Vespertina) 

 
 

CARVALHOSA 

 

Função Leitor 
 

Responsável Alexandra Brito 
Avisos Jacinta Carneiro 
1.ª Leitura Glória Martins 
2.ª Leitura Luís Miguel 
Oração Fiéis Gisela Meireles 

 
 

EIRIZ 

 

Função Leitor 
 

1.ª Leitura Jorge David 
2.ª Leitura Raquel Silva 
Oração Fiéis Solange Sousa 
 
 

SANFINS 

 

Função Leitor 
 

1.ª Leitura Justina Carneiro 
2.ª Leitura Pedro Sousa 
Oração Fiéis Glória Neto 

 
 

FIGUEIRÓ 

 

Função Leitor 
 

1.ª Leitura - - - - - - - 
2.ª Leitura - - - - - - - 
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És insubstituível  (34) 
 

Lembra-te de que, comparando o 
tamanho do espermatozoide (publicação 19 
e 20 no Jornal 469 e 470) com as 
montanhas que tiveste de escalar dentro do 
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útero da tua mãe para fecundar o óvulo, tu 
escalaste centenas de montes “Everestes”. 
Nada te podia deter. 

Quando temos um grande sonho, 
nenhum obstáculo é tão grande que não 
possa ser superado. 

       

  – Continua no Jornal 485 publicação (35) 

 

Aniversário 
 

Esta semana está de parabéns pelo seu 

aniversário natalício, a Leitora Joana 
Santos, da Paróquia de São Pedro de 

Sanfins de Ferreira, na próxima quarta-feira, 
dia 27 de Dezembro, e a quem o Jornal do 
Leitor deseja muitas felicidades. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

CASINHA  NO  BOSQUE 
 

Uma rapariga (esta não é loira) está a 
passar férias num parque de campismo 
perto de um bosque, com um grupo de 
amigos. Um dia, durante um passeio pelo 
bosque, mete-se por uns caminhos novos e 
acaba por se perder dos companheiros. 

Sozinha e assustada, corre toda a noite 
de um lado para o outro no bosque, sem 
conseguir orientar-se. 

Finalmente, ao amanhecer, vê uma 
casinha muito pequenina, como a dos Sete 
Anões e da Branca de Neve. Bate à porta, 
Esta abre-se e surge um rapazinho. 

 – Olá, meu menino. A tua mãezinha 
está? – pergunta ela. 

 – Não saíu. 
 – Então e o teu paizinho? 
 – Não saíu quando entrou o meu irmão. 
 – E o teui irmão está? 
 – Não, saiu quando entrou a minha avó. 
 – E a tua avó está? 
 – Nã,o saiu quando eu entrei. 
 – Mas, afinal – pergunta a rapariga, 

confusa – pode saber-se quem mora nesta 
casa? 

 – Mas isto não é a a casa! – responde o 
rapazinho. – A casa fica ali atrás daquelas 
árvores. Aqui é a retrete! 
____________________________________________ 

Boa leitura 
e até para a semana se Deus quiser. 

IV Dom. do Advento 
 

Aproxima-se o Natal de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, dia em que serão cumpridas 
as promessas de Deus feitas ao longo de 
todo o Antigo Testamento.  

Nas quatro semanas de espera – 
simbolizando os muitos milhares de anos 
em que as pessoas esperaram um Redentor 
– a Liturgia foi-nos enviando sinais para que 
a vinda de Jesus não nos colhesse 
distraídos.  

Neste IV Domingo do Advento, envia-             
-nos o último sinal: Jesus, descendente de 
David, será filho de Maria sempre Virgem.  

Preparemo-nos, então, para acolher o 
Enviado do Pai, endireitando os nossos 
caminhos e implorando com humildade o 
perdão para os nossos pecados. 
____________________________________________ 

 1.ª Leitura  
(2 Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16) 

 

Monição:  
 

Agradecido pelos benefícios de Deus, o rei David 
manifesta ao profeta Natan o desejo de construir um 
Templo em honra do Senhor. Iaveh responde, por meio 
do profeta que Ele mesmo é que vai construir um 
Templo para um descendente de David, o Messias 
prometido. Esse templo será Maria sempre Virgem.  

 

Leitura: 
 

Leitura do Segundo Livro de Samuel 
 
1Quando David já morava em sua 

casa e o Senhor lhe deu tréguas de todos 
os inimigos que o rodeavam, 2o rei disse 
ao profeta Natã: «Como vês, eu moro 
numa casa de cedro e a arca de Deus 
está debaixo de uma tenda». 3Natã 
respondeu ao rei: «Faz o que te pede o 
teu coração, porque o Senhor está 
contigo». 4Nessa mesma noite, o Senhor 
falou a Natã, dizendo: 5«Vai dizer ao meu 
servo David: Assim fala o Senhor: 
Pensas edificar um palácio para Eu 
habitar? 8bTirei-te das pastagens onde 
guardavas os rebanhos, para seres o 
chefe do meu povo de Israel. 9Estive con-  

 
 
 
 
 
 

tigo em toda a parte por onde andaste e 
exterminei diante de ti todos os teus 
inimigos. Dar-te-ei um nome tão ilustre 
como o nome dos grandes da terra. 
10Prepararei um lugar para o meu povo 
de Israel; e nele o instalarei para que 
habite nesse lugar, sem que jamais tenha 
receio e sem que os perversos tornem a 
oprimi-lo como outrora, 11quando Eu 
constituía juízes no meu povo de Israel. 
Farei que vivas seguro de todos os teus 
inimigos. O Senhor anuncia que te vai 
fazer uma casa. Quando chegares ao 
termo dos teus dias e fores repousar 
com teus pais estabelecerei em teu lugar 
um descendente que há-de nascer de ti e 
consolidarei a tua realeza. Ele construirá 
um palácio ao meu nome e Eu 
consolidarei para sempre o seu trono 
real. Serei para ele um pai e ele será para 
Mim um filho. 16A tua casa e o teu reino 
permanecerão diante de Mim 
eternamente e o teu trono será firme para 
sempre».  

 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Toma atenção, Leitor, já que o texto divide-         
-se em duas partes: uma  parte introdutória (até 
ao versículo 3 inclusivè) que consta do diálogo 
entre David e Natã. Usarás três vozes (narrador, 
David e Natã); e a outra parte do corpo do texto, 
no versículo 4 «Nessa mesma noite...». (Farás 
uma suficiente pausa entre as duas partes).  

A segunda parte subdivide-se: «Pensas 
edificar...» (o texto deve ser proclamado com 
certa tensão); «O Senhor anuncia...» (a tensão 
termina aqui). 

Evita a leitura cinzenta, sem colorido, sem 
tempero. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
 

Monição:  
 

Jesus, descendente do rei David segundo a carne, 
será o Rei do novo Israel – a Igreja – e o Seu reinado 
não terá fim. Embora David peque, Israel cometa 
infidelidades, embora nós mesmos nos esqueçamos 
com frequência de Deus, Ele não desiste da Sua 
misericórdia. Por isso cantamos: Senhor, cantarei 
eternamente a Vossa bondade.  
 

Refrão: 
 

CANTAREI ETERNAMENTE  
AS MISERICÓRDIAS DO SENHOR. 

 

Ou: 
 

SENHOR, CANTAREI ETERNAMENTE  
A VOSSA BONDADE. 

 

Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor 
e para sempre proclamarei a sua fidelidade. 
Vós dissestes:  
«A bondade está estabelecida para sempre», 
no céu permanece firme a vossa fidelidade. 
 

«Concluí uma aliança com o meu eleito, 
fiz um juramento a David meu servo: 
‘Conservarei a tua descendência para sempre, 
estabelecerei o teu trono por todas as gerações’». 
 

«Ele Me invocará: ‘Vós sois meu Pai, 
meu Deus, meu Salvador’. 
Assegurar-lhe-ei para sempre o meu favor, 
a minha aliança com ele será irrevogável». 
___________________________________________

2.ª Leitura  (Rm 16, 25-27) 

 

Monição:  
 

São Paulo conclui a sua Carta aos fiéis de Roma 
com um hino à Encarnação do Verbo. Jesus será 
glorificado por todas as nações, pois os povos do 
mundo são chamados a fazer parte da Igreja.  
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Romanos 

 

Irmãos: 25Àquele que tem o poder de 
vos confirmar, segundo o meu 
Evangelho e a pregação de Jesus Cristo 
a revelação do mistério encoberto desde 
os tempos eternos 26mas agora 
manifestado e dado a conhecer a todos 
os povos pelas escrituras dos Profetas 
segundo a ordem do Deus eterno, dado a 
conhecer a todos os gentios para que 
eles obedeçam à fé 27a Deus, o único 
sábio, por Jesus Cristo, seja dada glória 
pelos séculos dos séculos.  
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Leitor, para o estudo da compreensão desta 
Leitura, começa a lê-la (ensaiar) pelo fim («a 
Deus, o  único  sábio...»).  Repete  muitas  vezes  
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esta parte final, descobre o tom de voz adequado 
e aplica-a a toda a leitura. Nada mais simples e 
eficaz. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Lc 1, 38) 
 

Monição:  
 

Aproxima-se a hora em que Deus vem ao nosso 
encontro para nos resgatar da escravidão do demónio.  

Aclamemos o Evangelho que proclama para nós a 
Boa Nova da salvação, por momentos dependente do 
sim de Maria sempre Virgem. 
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  

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

____________________________________________ 

Evangelho (Lc 1, 26-38) 

 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 26o Anjo Gabriel foi enviado por 
Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a 
uma Virgem desposada com um homem chamado 
José. 27O nome da Virgem era Maria. 28Tendo entrado 
onde ela estava, disse o Anjo: «Ave, cheia de graça, o 
Senhor está contigo». 29Ela ficou perturbada com estas 
palavras e pensava que saudação seria aquela. 
30Disse-lhe o Anjo: «Não temas, Maria, porque 
encontraste graça diante de Deus. 31Conceberás e 
darás à luz um Filho, a quem porás o nome de Jesus. 
32Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. O 
Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David 
33reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu 
reinado não terá fim». 34Maria disse ao Anjo: «Como 
será isto, se eu não conheço homem?». 35O Anjo 
respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a força 
do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o 
Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. 36E 
a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua 
velhice e este é o sexto mês daquela a quem 
chamavam estéril 37porque a Deus nada é impossível». 
38Maria disse então: «Eis a escrava do Senhor faça-se 
em mim segundo a tua palavra». 
 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 
 
 1 –  Pala Igreja una, santa e apostólica, 

a casa prometida por Deus a David, 
para que Maria seja sempre o seu modelo, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelos grandes e poderosos deste mundo 

e pelos chefes e governantes das nações, 
para que reconheçam que sem Deus nada é      
seguro, 
oremos, irmãos. 
 

3 –  Pelos fiéis, pelos religiosos e pelos catecúmenos, 
para que, imitando a humildade de Maria, 
encontrem graça aos olhos do Senhor, 
oremos,  irmãos. 

 
 
 

 
 

 
 

4 –  Pelos pais que esperam um filho, 
e pelos meninos que não conhecem os seus pais, 
para que o Natal lhes revele o Salvador, 
oremos, irmãos. 
 

5 –  Por esta assembleia dominical, 
para que receba a graça de anunciar 
o mistério que lhe foi manifestado, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

Dia 26 – S. Estevão (Primeiro Mártir);  
Dia 27 – S. João (Apóstolo e Evangelista); 

Dia 28 – Santos Inocentes (Mártires). 

____________________________________________  

Dia de Natal 
 

Levantemos jubilosamente a cabeça e o 
coração, porque Deus manifestou a Sua 
bondade e o Seu amor aos homens e 
mulheres de todos os tempos, porque a 
Palavra de Deus encarnou e construiu a 
Sua tenda no meio de nós, cheia de 
verdade, de vida e de luz.  

No meio das sombras e das dores dos 
homens, irrompeu a cascata torrencial de 
Deus e o mundo alegrou-se ainda mais do 
que o lavrador num ano de boa colheita, 
ainda mais do que aquele que foi bafejado 
pela taluda do Natal, mais ainda do que o 
desempregado quando um bom emprego 
lhe bate à porta. 

Na plenitude dos tempos, nasceu um 
Menino que, feito adulto, nos apresentou um 
estilo de vida diferente. Por isso, escolheu 
nascer e viver de uma maneira simples. 

Esta é, pois, a celebração da Palavra 
que Se fez carne, ternura e compaixão. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 52, 7-10) 

(Dia de Natal) 
 
Monição:  
 

O profeta Isaías recorda ao seu povo, e a todos 
nós, que, no meio do abatimento, ressoa, porém, uma 
palavra de salvação. O Libertador vem trazer a paz ao 
Seu povo. 
  

Leitura:  
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

7Como são belos sobre os montes os 
pés do mensageiro que anuncia a paz, 
que traz a boa nova, que proclama a 
salvação e diz a Sião: «O teu Deus é 
Rei». 8Eis o grito das tuas sentinelas que 
levantam a voz. Todas juntas soltam 
brados de alegria, porque  vêem  com  os  
 
 

próprios olhos o Senhor que volta para 
Sião. 9Rompei todas em brados de 
alegria, ruínas de Jerusalém, porque o 
Senhor consola o seu povo, resgata 
Jerusalém. 10O Senhor descobre o seu 
santo braço à vista de todas as nações e 
todos os confins da terra verão a 
salvação do nosso Deus. 
 

Palavra do Senhor. 
 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4.5-6 (R. 3c) 

(Dia de Natal) 
 

Monição:  
 

Cantemos ao Senhor um cântico novo, com arte e 
com alma, porque também nós vimos a salvação do 
nosso Deus. 
  

Refrão:   
 

TODOS OS CONFINS DA TERRA 
VIRAM A SALVAÇÃO DO NOSSO DEUS. 
  
Cantai ao Senhor um cântico novo 
pelas maravilhas que Ele operou. 
A sua mão e o seu santo braço 
Lhe deram a vitória. 
  
O Senhor deu a conhecer a salvação, 
revelou aos olhos das nações a sua justiça. 
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade 
em favor da casa de Israel. 

  

Os confins da terra puderam ver 
a salvação do nosso Deus. 
Aclamai o Senhor, terra inteira, 
exultai de alegria e cantai. 
  
Cantai ao Senhor ao som da cítara, 
ao som da cítara e da lira; 
ao som da tuba e da trombeta, 
aclamai o Senhor, nosso Rei. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura (Heb 1, 1-6) 

(Dia de Natal) 
 

Monição:  
 

Não há que enganar, a revelação divina expressa-
se plenamente em Cristo. Se antes Deus falara de 
muitos modos, agora fala-nos pelo Seu próprio Filho. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

1Muitas vezes e de muitos modos 
falou Deus antigamente aos nossos pais, 
pelos Profetas. 2Nestes dias, que são os 
últimos, falou-nos por seu Filho, a quem 
fez herdeiro de todas as coisas e pelo 
qual também criou o universo.  3Sendo o  
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Filho esplendor da sua glória e imagem 
da sua substância, tudo sustenta com a 
sua palavra poderosa. Depois de ter 
realizado a purificação dos pecados, 
sentou-Se à direita da Majestade no alto 
dos Céus 4e ficou tanto acima dos Anjos 
quanto mais sublime que o deles é o 
nome que recebeu em herança. 5A qual 
dos Anjos, com efeito, disse Deus 
alguma vez: «Tu és meu Filho, Eu hoje Te 
gerei»? E ainda: «Eu serei para Ele um 
Pai e Ele será para Mim um Filho»? 6E de 
novo, quando introduziu no mundo o seu 
Primogénito, disse: «Adorem-n’O todos 
os Anjos de Deus». 
 

Palavra do Senhor. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho  

(Dia de Natal) 
 

Monição:  
 

O Evangelho de hoje é um hino no qual se encerra 
todo o mistério do Natal e diz-nos que a vinda de Jesus 
na nossa carne é a prova de que «Deus é amor» e 
quer ter a sua morada no meio de nós. 

 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA! 
 

Santo é o dia que nos trouxe a luz. 
Vinde adorar o Senhor. 
Hoje, uma grande luz desceu sobre a terra. 

____________________________________________ 

Evangelho  (Jo 1, 1-18) 

(Dia de Natal) 
 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

1No princípio era o Verbo e o Verbo estava com 
Deus e o Verbo era Deus. No princípio, 2Ele estava 
com Deus. 3Tudo se fez por meio d’Ele e sem Ele nada 
foi feito. 4N’Ele estava a vida e a vida era a luz dos 
homens. 5A luz brilha nas trevas e as trevas não a 
receberam. 16Apareceu um homem enviado por Deus, 
chamado João. 7Veio como testemunha, para dar 
testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem 
por meio dele. 8Ele não era a luz, mas veio para dar 
testemunho da luz.. 9O Verbo era a luz verdadeira, que, 
vindo ao mundo, ilumina todo o homem. 10Estava no 
mundo e o mundo, que foi feito por Ele, não O 
conheceu. 11Veio para o que era seu e os seus não O 
receberam. 12Mas, àqueles que O receberam e 
acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se 
tornarem filhos de Deus. 13Estes não nasceram do 
sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do 
homem, mas de Deus. 14E o Verbo fez-Se carne e 
habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que 
Lhe vem do Pai como Filho Unigénito, cheio de graça e 
de verdade. 15João dá testemunho d’Ele, exclamando: 
«Era deste que eu dizia: ‘O que vem depois de mim 
passou à minha frente, porque existia antes de mim’». 
16Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós 
recebemos graça sobre graça. 17Porque, se a Lei foi 
dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram 
por meio de Jesus Cristo. 18A Deus, nunca ninguém O 
viu. O Filho Unigénito, que está no seio do Pai, é que O  
 

Sem «salvadores» não 

há Salvador 
 

No fundo, toda a criatura humana 
precisa de encontrar-se com Ele. 

O Natal é abrir o nosso coração, a fim 
de que a Palavra de Deus faça a sua 
morada no interior de cada um de nós, na 
nossa casa, no meio dos nossos vizinhos, 
no meio da nossa terra... É criar condições 
para acolher mais e melhor a presença de 
Deus e do seu Evangelho. Deus chega à 
nossa porta e toca a campainha. 

Quer visitar-nos em pessoa. Mas Jesus 
não pode ser Salvador de nada nem de 
ninguém, se colocarmos o nosso interesse e 
a nossa confiança noutros «salvadores», 
como o dinheiro, o prazer, o prestígio... 

O Natal cristão só se explica por amor: 
um amor extraordinário, indizível, sem 
limites, quase louco... Deus entrega-nos a 
sua divindade e recebe a nossa 
humanidade para Se colocar ao nosso 
serviço. Que maravilhosa iniciativa! 

A nossa resposta, no entanto, deixou 
muito a desejar. Muitas vezes fomos 
renitentes à salvação. Não permitimos que 
Deus entrasse até ao mais íntimo recanto 
das nossas vidas. Por isso, foi custoso para 
Jesus desde o início. Fecharam-se-Lhe 
todas as portas. Teve que nascer fora da 
povoação, no meio de animais. Veio com 
toda a sua boa vontade, cheio de verdade, 
de vida, de luz, de solidariedade..., mas não 
foi recebido por muita gente: «A Palavra era 
a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz 
brilha nas trevas, mas as trevas não a 
receberam... Veio para o que era seu, e os 
seus não O acolheram» (Jo 1, 4-5). 

Também hoje nos custa aceitar e 
acolher Jesus. Julgamo-nos cristãos, mas 
não pomos a vida ao serviço do Reino de 
Deus, como Ele fez. Mesmo assim, o Natal 
é provocação e convicção de que aquilo que 
Deus fez por meio de Jesus também nós o 
podemos continuar a fazer. 
____________________________________________ 

Gotas  de  Orvalho 
 

     Tu, que és mãe, lembra-te de que o teu 
exemplo é a lição mais forte para o teu filho. 
Não discutas com o teu marido diante das 
crianças. Não critiques o pai diante dos 
filhos. Não fales mal dele. Nunca o diminuas 
com desprezo. O exemplo de um lar bem 
constituído é a maior felicidade que podes 
legar aos teus filhos. Por amor a eles, sabe 
sofrer, se for preciso, porque eles são  o 
fruto que tu mesma geraste.   
      Obs.:  esta recomendação também é 
válida para os maridos. 
 

deu a conhecer. 
 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
(Dia de Natal) 

 
1 –   Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, 

para que revelem e anunciem em toda a parte 
que Jesus é o Verbo eterno de Deus Pai, 
oremos ao Senhor. 
 

2 –   Por todos os responsáveis das nações, 
para que unam os seus esforços e vontades 
em favor da paz e do progresso em toda a terra, 
oremos ao Senhor. 

 

3 –   Pelos estrangeiros que moram entre nós, 
para que sejam respeitados na sua dignidade 
e encontrem mãos amigas que os acolham, 
oremos ao Senhor. 
 

4 –   Pelos pais que vivem na tristeza 
e pelos filhos que cresceram sem amor, 
para que Deus lhes dê a paz e a alegria, 
oremos ao Senhor. 
 

5 –  Por todos nós que celebramos o Natal, 
para que Jesus nos guarde em sua graça 
e nos torne mais atentos uns aos outros, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Natal, um grande dom 
 

Natal é uma palavra que se está a 
tornar ambígua. Nem todos a entendemos 
da mesma maneira. E, cada ano que passa, 
pode ficar mais confusa pela publicidade, 
pelos interesses comerciais e pela 
indiferença religiosa. Por isso, os cristãos 
temos que definir e valorizar o sentido desta 
festa. 

O Natal tem de ser para os cristãos um 
grande dom. Celebramos a entrega de 
Deus, entrega que é total e para sempre. 
Oferece-Se a Si mesmo por meio de Jesus. 
«Porque Deus amou de tal modo o mundo 
que lhe deu o seu Filho único» (Jo 3, 16). 

Jesus é uma dádiva de primeiríssima 
qualidade, a pessoa ideal por meio da qual 
Deus nos salva desde dentro da própria 
história. É a referência que nos deu para 
contrastar com o que somos e fazemos. 
Jesus é o homem novo, Aquele que passou 
toda a sua vida a fazer o bem. 

Por isso, o Natal cristão faz-nos 
recordar e actualizar um pormenor 
importante: Deus quer estar connosco terra 
a terra, como companheiro de rua e de 
caminhos. Ele já veio e deixou a história 
fecundada com a sua semente. Já ninguém 
poderá apagar a sua presença. Já ninguém 
poderá eliminar o seu Evangelho. A vinda 
de Deus ao mundo como Redentor é o 
acontecimento de maior impacto que a 
história já alguma vez registou. 
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