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Ser Leitor é...(35) 

 
...É também conhecer os Textos sobre o 

Leitor Litúrgico nos documentos da Igreja a partir 
do Vaticano II. 
 

Instrução Inter Oecumenici (1964) 
 

     Logo a seguir à publicação da 
Constituição litúrgica, antes da reforma 
começar a ser realizada, distinguia-se 
entre “missas solenes” e “missas não 
solenes”. Nestas últimas, o leitor podia ler 
todas as leituras e cânticos intercalares 

antes do Evangelho, até então lidos pelo 
celebrante. 
     «Nas missas “não solenes”, celebradas 
com a participação dos fiéis, as Leituras e 
a Epístola com os cânticos interleccionais 
podem ser lidas por um leitor idóneo (…) 
enquanto o celebrante escuta, sentado» 
(IO 50: EDREL 2249). 
 
   (Secretariado Nacional de Liturgia) 
__________________________________________ 
 

Natal e Advento 
 

O ano civil começa a 1 de Janeiro; 
mas a liturgia segue um outro calendário e 
inicia o ano com o primeiro domingo do 
Advento. Com efeito, parece lógico que os 
acontecimentos da vida de uma perso-
nagem sejam apresentados a partir do dia 
do seu nascimento. 

Mas não foi assim desde o início da 
Igreja. No primeiro século os cristãos não 
tinham outras festas para além da 
celebração semanal da ressurreição do 
Senhor. No primeiro dia da semana – que 
até Constantino continuou a ser chamado 
dia do Sol e era dia de trabalho – era 
habitual que se reunissem para escutar a 
palavra de Deus, para celebrar a 
Eucaristia e, nos primeiros anos, também 
para tomarem uma refeição em comum. 
Depois todos voltavam  às suas casas, 
despedindo-se até ao domingo seguinte. 

Pouco tempo passou até que a Igreja 
sentisse a necessidade de dedicar um dia 
do ano à comemoração dos aconteci-
mentos culminantes da vida de Jesus, e 
por este motivo instituiu a Páscoa. A 
meados do século II esta festa 
encontrava-se já muito difundida entre 
todas as comunidades cristãs. Mas um só 
dia para celebrar a ressurreição de Cristo 
parecia pouco, e pensou-se então em 
prolongar a alegria desta festa por sete 
semanas, os 50 dias de Pentecostes.  

A festa do Natal entrou para o 
calendário cristão muito mais tarde. No 
ano de 354 foi estabelecida a data de 25 
de Dezembro para recordar o nascimento 
de Jesus. Evidentemente não foi encon-
trado nenhum documento no registo civil 

de Nazaré – não conhecemos nem o dia 
nem o ano exacto em que nasceu Jesus – 
e a escolha deriva do facto que nessa 
data era celebrada em Roma a festa do 
solestício do Inverno e do aproximar-se da 
Primavera. Era uma festa caracterizada 
por uma alegria incontível, porque o sol 
começava a resplandecer. 

Era habitual para a Igreja dos 
primeiros séculos reinterpretar, mais do 
que reprimir, os ritos e as cerimónias 
pagãs. Foi assim que os cristãos, em vez 
de combaterem a libertinagem dos 
Saturnais, mudaram o nome e o 
significado da festa do Sol invicto. Diziam: 
é Jesus o Sol «vindo do alto, para iluminar 
os que se encontram na escuridão e na 
sombra da morte» (Lc 1, 79): é Ele «a luz 
verdadeira que ilumina cada homem» (Jo 
1, 9) e a «estrela brilhante da manhã (Ap 
22, 16). 

Tinha-o entendido o artista que fez o 
primeiro mosaico cristão em Roma – o do 
mausoléu dos Júlios, no cemitério do 
Vaticano – que representa Cristo no carro 
do Sol. 

Por volta do ano 600 os cristãos 
consideraram que a festa do Natal deveria 
ser precedida por um tempo de prepa-
ração. Surgiram assim os domingos de 
Advento e decidiu-se que o ano litúrgico 
iniciasse com o primeiro destes domingos, 
ou seja, no final de Novembro ou início de 
Dezembro. 
__________________________________________ 
 

N a t a l 
 

As pessoas celebram o Natal com a 
luz: iluminam as casas, as igrejas, os 
templos, as ruas e os jardins.  

Há neste gesto uma profunda intuição: 
Durante muitos milhares de anos as 
pessoas viveram nas trevas do erro e da 
desordem moral. Celebramos agora o 
nascimento de Jesus Cristo, luz do 
mundo.  

Precisamos deixar que esta luz do 
Alto nos entre na alma e nos inunde de 
consolação, ao celebrar este Natal.  
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Por isso se reuniram as famílias em 
alegre convívio, nesta noite, para celebrar 
o nascimento daqu’ELe que é o Salvador 
do mundo. 

Naturalmente, houve partilha de 
prendas, para nos darmos também uns 
aos outros, acolhendo a Mensagem de 
Jesus. 

Queremos agora celebrar ainda mais 
festivamente a caridade infinita do Nosso 
Salvador que veio ao nosso encontro e Se 
nos dá na Mesa da Palavra e na Mesa da 
Santíssima Eucaristia todos os Domingos. 

É que celebramos mais um Natal, a 
festa do nascimento segundo a carne, do 
Redentor do mundo. 

Por isso, exprimimos a alegria da 
nossa festa no modo como vestimos, na 
partilha de bens e no presépio das nossas 
casas, lembrando o mistério da Incarna-
ção do Verbo de Deus. 

Mas o nosso interior – a nossa alma – 
deve estar também em festa, na graça de 
Deus e com a disponibilidade de perdoar 
todas as ofensas recebidas. 

Exultemos de alegria no Senhor, 
porque nasceu na terra o nosso Salvador, 
Jesus Cristo, Senhor. Não vem ao nosso 
encontro com o esplendor da sua 
condição divina, mas no silêncio da noite 
e feito Menino, com os bracinhos abertos, 
pedindo o nosso amor.  

Neste Natal de 2018, preparemo-nos 
para O acolher no calor do nosso coração. 
__________________________________________ 
 

introdução 
 

Desde o seu início, a história da 
humanidade –  diz-nos a Bíblia –  foi uma 
sucessão de pecados. Já no capítulo 6 do 
Livro do Génesis o autor sagrado, com um 
antropomorfismo audaz, afirma: «O 
Senhor reconheceu que a maldade dos 
homens era grande na Terra, que todos 
os seus pensamentos e desejos tendiam 
sempre e unicamente para o mal. O 
Senhor arrependeu-se de ter criado o 
homem sobre a Terra, e o seu coração 
sofreu amargamente» (Gn 6, 5-6). 

Na plenitude dos tempos, Deus 
interveio para fazer justiça ou, como diz o 
Salmo responsorial que nos é proposto 
hoje pela liturgia, para revelar aos olhos 
das nações a sua justiça.  

Nós conhecemos uma só justiça, a 
forense, aquela justiça retributiva adminis-
trada pelos juízes nos tribunais onde se 
cominam castigos proporcionais às culpas 
cometidas. Não é esta a justiça de Deus. 
«Ele é Deus e não um homem» (Os 11,9). 
Não responde ao pecado com retorsões e 
vinganças, mas dando a maior prova do 
seu amor, doando ao mundo o seu Filho. 

Uma certa teologia do passado 
aplicou levianamente a Deus a nossa 
justiça e apresentou-O como um justiceiro. 
Daí nasceu um cristianismo dispensador 
de medo, não anunciador do Reino que é 
«justiça, paz e alegria» (Rm 14, 17). 

No Natal, Deus manifesta a imensidão 
do seu amor incondicional. Isso é a sua 
justiça. Todos os povos são convidados a 
contemplá-la com admiração e a deixar-se 
libertar do medo porque «No amor não há 
temor; pelo contrário, o perfeito amor 
lança fora o temor; de facto, o temor 
pressupõe castigo, e quem teme não é 
perfeito no amor» (1Jo 4,18). 
__________________________________________ 
 

1.ª Leitura (Is 52, 7-10) 

 

Monição: 
  

O profeta Isaías proclama a alegria com a 
chegada do Salvador, que traz a paz a todos os 
povos da terra.  
  

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. 
 

 
Recomendação aos Leitores: 
 

A leitura requer uma divisão correcta. 
Fazer cesuras em: anuncia a paz, / boa nova, / 
diz a Sião: / é Rei». / levantam a voz. / brados 
de alegria, / para Sião. / brados de alegria, / 
ruínas de Jerusalém, / o seu povo, / resgata 
Jerusalém. / todas as nações / nosso Deus. 

No final trata-se apenas e só de respeitar 
a pontuação do texto. 

  

Comentário: 
 

Num dramático dia do mês de Julho 
do ano 587 a.C. os soldados de 
Nabucodonosor abrem uma brecha nas 
muralhas de Jerusalém e entram na 
cidade, queimam o templo, o palácio real 

e as casas, fazem prisioneiros e deportam 
para a Babilónia os homens válidos. 
Deixam com vida em Israel apenas 
algumas pessoas de entre as mais pobres 
como vinhateiros e camponeses (2 Rs 25, 
8-12).  

Na Babilónia os primeiros anos são 
duros, penosos, tristes. Disso são um eco 
melancólico as palavras do famoso 
cântico do exilado: «Junto aos rios da 
Babilónia, chorámos, recordando-nos de 
ti, Sião» (SI 137, 1). À amargura, à 
humilhação pela derrota, à dor pela perda 
das pessoas queridas, à nostalgia pela 
própria terra, junta-se uma interrogação 
inquietante: Por que é que o Senhor nos 
abandonou nas mãos dos nossos 
inimigos? Sim, porquê? 

Os principais responsáveis pela 
desgraça – concluem unânimes – são os 
soberanos obtusos e insensatos que nos 
governaram. Estes não escutaram os 
profetas e conduziram-nos à ruína. Mas 
também nós somos culpados: deixámo-      
-nos enganar e cometemos demasiadas 
iniquidades. Quem poderá agora libertar-      
-nos da escravidão?  Será que o Senhor 
permanecerá para sempre indignado 
connosco? Será que repudiou para 
sempre a sua esposa Israel? 

A resposta do Senhor não se faz 
esperar: «Na verdade, como se pode 
repudiar a esposa da juventude? É o teu 
Deus quem o diz. Por um curto momento 
Eu te abandonei, mas, com grande amor, 
volto a unir-me contigo... Ainda que os 
montes sejam abalados e tremam as 
colinas, o meu amor por ti nunca mais 
será abalado, e a minha aliança de paz 
nunca mais vacilará. Quem o diz é o 
Senhor, que tanto te ama» (Is 54, 6-10). 

De facto, um dia, o Senhor «recordou-   
-se da sua bondade e fidelidade em favor 
da casa de Israel» (SI 98, 3) e decidiu ir 
libertar o seu povo. Ora, é precisamente 
neste ponto da história que se insere a 
nossa Leitura de hoje. 

Na Babilónia aparece um profeta 
enviado por Deus para anunciar palavras 
de consolação ao seu povo. Ele está tão 
convencido da fidelidade do Senhor que 
fala como se o exílio tivesse já terminado. 
Para ele o futuro é já realidade: vê a 
caravana dos exilados dirigir-se em 
direcção a Jerusalém, um mensageiro 
precede-a, corre, é como se tivesse asas 
nos pés porque quer ser o primeiro a dar a 
boa notícia da chegada dos deportados. 

O profeta imagina contemplar a cena 
do alto do monte que domina Jerusalém e 
exclama: «Como são belos sobre os 
montes os pés do mensageiro que 
anuncia a paz, que traz a boa nova». 

Depois o «sonho» continua: na cidade 
explode a alegria. O que acontece? 
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Observa melhor e nota as sentinelas que 
do alto das muralhas perscrutam ao longe. 
Inesperadamente correm a anunciar a 
todos uma boa notícia: na coluna de 
pessoas que se aproxima reconheceram 
os exilados que regressam da Babilónia. 

Então a cena torna-se grandiosa: à 
frente da caravana que procede solene e 
majestosamente, eles vêem o Senhor. É 
Ele quem reconduz o seu povo a 
Jerusalém. Ele nunca o tinha abandona-
do. Numa visão, o profeta Ezequiel tinha 
visto a glória do Senhor afastar-se da 
cidade santa destruída e seguir o seu 
povo para o exílio (Ez 10, 18-19; 11, 22-
23). Agora regressam juntos. 

A escravidão terminou, os sofrimen-
tos, as humilhações terminaram, os chefes 
e os reis malvados, os pastores maus que 
tinham explorado e oprimido o povo, 
desapareceram para sempre. Tem início 
uma nova era, um reino onde o Senhor se 
colocará firme à frente do seu povo. 

A leitura conclui-se com o convite 
dirigido pelo profeta às ruínas de 
Jerusalém: «Rompei todos em brados de 
alegria». As muralhas abatidas serão 
reconstruídas e todas as nações e todos 
os confins da terra contemplarão 
admirados a obra incrível que o Deus de 
Israel soube realizar. 

Este é o «sonho» do profeta contado 
na Leitura. Depois, o que aconteceu 
realmente a seguir? 

Por volta do ano 520 a.C. um grupo de 
exilados partiu da Babilónia, mas como foi 
grande a sua desilusão! À sua chegada 
não houve nenhuma explosão de alegria, 
o seu regresso foi o contrário de um 
triunfo, o acolhimento foi muito frio, 
surgiram desentendimentos entre os 
residentes e os recém-chegados. Então: 
será que o profeta se tinha iludido, se 
tinha enganado? 

O povo começou a entender: o 
regresso da Babilónia era só a imagem de 
uma outra libertação que Deus tencionava 
realizar. 

Israel teria preferido que a profecia se 
concretizasse imediatamente, e à letra. 
Tinha-a entendido num sentido material. 
Tinha pensado que Deus iria pôr a sua 
força à disposição dos seus sonhos de 
glória. Mas tinha entendido mal. Era outro 
o «regresso» surpreendente que Deus 
tinha na sua mente.     

Esse sim, teria provocado uma alegria 
universal, incontível. 
__________________________________________ 

Pensamento 

A melhor de todas as prendas à volta da 
árvore de Natal, é a presença de uma família, 
toda embrulhada uns nos outros. (Bill Vauhan) 

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

  

Monição:  
 

O salmo é mais um convite à alegria, pela 
salvação para todos os povos da terra. 

 
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) 

 

Monição:  
 

Este texto da Carta aos Hebreus é o resumo de 
toda a história da Revelação divina. Com Jesus, 
Deus veio falar-nos directamente. 
  

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 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. 

 
Recomendação aos Leitores: 

 
Esta 2.ª Leitura requer também, tal como a 

primeira, uma divisão correcta. É o tipo de 
leitura em que a pontuação escrita nem 
sempre corresponde à pontuação oral. Fazer 
cesuras em: / modos, / Profetas. / últimos, / 
Filho, / coisas / universo. / substância, / 
poderosa. / pecados, / Céus / Anjos / herança. 
/ vez: / gerei»?, / ainda: / Filho»?, / novo, / 
disse: / Deus».  

Atenção ao modo como fazer as 
interrogações: “... eu hoje Te gerei»? / “... para 
Mim um Filho»?. 

 

Comentário: 
 

Não se fala só com a língua. Um rosto 
escurecido, um sorriso, um simples olhar, 
uma carícia, um aperto de mão, muitas 
vezes comunicam, melhor do que as 
palavras, o que se tem na mente e no 
coração. Uma prenda está carregada de 
mensagens, mesmo quando não é 
acompanhada por um bilhete. Até mesmo 
o silêncio pode ser «palavra». No famoso 
relato do encontro de Elias com Deus no 
Horeb, depois de ter dito que Deus não 
estava no vento impetuoso, no terramoto 
e no fogo, o texto sagrado continua: 
«Depois do fogo ouviu-se o murmúrio de 
uma brisa suave» (1 Rs 19, 12). Era Deus 
que se manifestava... no silêncio. 

Ele intervém no mundo apenas com a 
sua palavra e a leitura diz-nos que se 
dirigiu aos homens de vários modos. Nos 
tempos antigos falou através da criação. 

É normal que a criação fale de Deus 
porque teve origem na sua palavra. Em 
todos os acontecimentos, em todos os 
fenómenos  da  natureza, no sol que 
nasce, na chuva que banha os campos, 
no movimento harmonioso e regular dos 
astros, é possível escutar a mensagem de 
Deus. 

Quem – talvez porque distraído ou 
encantado pela beleza das coisas – não 
consegue distinguir esta voz, é chamado 
na linguagem bíblica «insensato». Não 
malvado ou culpado, mas «insensato», ou 
seja, infeliz porque, na sua obtusidade, 
deixa escapar o sentido de tudo o que 
existe e acontece. Observa o autor do 
livro da Sabedoria: «Sim, insensatos são 
todos aqueles homens em que se instalou 
a ignorância de Deus e que, a partir dos 
bens visíveis, não foram capazes de 
descobrir aquele que é, nem, conside-
rando as obras, reconheceram o Artífice. 
Se, fascinados pela sua beleza, os 
tomaram por deuses, aprendam quão 
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mais belo que tudo é o Senhor, pois foi o 
próprio autor da beleza que os criou» (Sb 
13, 1.3). 

Este modo de comunicar através da 
criação, todavia, é o menos perfeito. O 
povo de Israel teve o privilégio de ouvir a 
voz do Senhor de forma mais nítida do 
que os pagãos: ouviu-a pelos profetas (v. 
1). O Senhor manifestava a estes homens 
santos o seu pensamento para que estes 
o comunicassem ao povo. «O Senhor 
Deus nada faz – dizia Amós – sem revelar 
o seu segredo aos seus servos, os 
profetas»   (Am 3,7). 

Mas nos últimos séculos antes de 
Cristo, devido à infidelidade do homem, o 
céu fecha-se. Deus já não envia os seus 
profetas e o povo faz a dolorosa 
experiência do silêncio de Deus. O profeta 
Amós tinha-o predito: «Vaguearão de um 
mar a outro mar, indo à toa desde o Norte 
até ao Oriente, à procura da palavra do 
Senhor, e não a encontrarão» (Am 8, 12). 

Até quando Deus não irá dirigir a 
palavra ao seu povo? Ficará indignado 
para sempre? (SI 79, 5). O israelita 
piedoso suplicava: «Quem me dera que 

rasgasses os céus e descesses!» (Is 63, 
19). 

Quando chegou a plenitude dos 
tempos, enquanto nós éramos seus 
inimigos (Rm 5, 6), Deus rasgou os céus e 
mandou ao mundo o seu próprio filho: a 
sua imagem perfeita, a sua «Palavra», o 
seu «Verbo» (v. 2-3). 

Jesus é a revelação mais elevada, 
mais clara, mais eloquente do Pai. Vendo-   
-o a Ele vê-se o Pai (Jo 14, 9). Ele é o 
fulgor irradiado pelo Pai –  como afirma 
também Paulo –   «o Deus que disse: "das 
trevas brilhe a luz", foi quem brilhou nos 
nossos corações, para irradiar o 
conhecimento da glória de Deus, que 
resplandece na face de Cristo» (2 Cor 4, 
6). 

A última parte da leitura (v. 4-6) insiste 
na superioridade incomparável  da  revela-
ção obtida através de Jesus. Os Hebreus 
afirmavam que Deus lhes tinha falado 
servindo-se até dos anjos. O autor da 
carta rebate: Jesus é imensamente 
superior aos anjos. Como prova, cita três 
textos da Escritura e conclui: «Adorem-no 
todos os anjos de Deus» (v. 6). 
__________________________________________ 
 

Aclamação ao 

Evangelho 
 

Monição: 
  

O Evangelho que escutaremos é uma das mais 
belas páginas da Bíblia, exposição magnífica do 
mistério da Incarnação. 
 

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) 
 

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 deu 
a conhecer. 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Todos os autores cuidam com 
particular empenho da primeira página 
dos seus livros porque constitui a folha de 
apresentação de toda a obra. Não só deve 
ser agradável e cativante, mas deve tam-
bém acenar aos temas essenciais que 
serão tratados. É um modo de espevitar o 
interesse e a curiosidade do leitor. 

Para introduzir o seu Evangelho, João 
compõe um hino tão sublime, tão elevado 
que lhe mereceu, justamente, o título de 
«águia» entre os evangelistas. Neste 
prólogo, como na «overture» de uma 
sinfonia, é possível ver os motivos que 
depois serão retomados e desenvolvidos 
nos capítulos sucessivos: Jesus enviado 
pelo Pai, fonte de vida, luz do mundo, 
cheio de graça e de verdade, Unigénito no 
qual se revela a glória do Pai. 

Na primeira estrofe  João parece 
descolar de uma imagem querida da 
literatura sapiencial e rabínica: a 
«Sabedoria de Deus» representada como 
uma mulher encantadora e deliciosa.  

 

Assim se apresenta a si mesma a 
«Sabedoria» no livro dos Provérbios: «O 
Senhor criou-me, como primícias das suas 
obras, desde o princípio, antes que 
criasse coisa alguma. Desde a eternidade 
fui formada, desde as origens, antes dos 
primórdios da terra. Ainda não havia os 
abismos e eu já tinha sido concebida; 
ainda as fontes das águas não tinham 
brotado; antes que as montanhas fossem 
implantadas, antes de haver outeiros, eu 
já tinha nascido. Ainda Ele não tinha 
criado a terra nem os campos, nem os 
primeiros elementos do mundo. Quando 
Ele formava os céus, ali estava eu; 
quando colocava a abóbada por cima do 
abismo, quando condensava as nuvens, 
nas alturas, quando continha as fontes do 
abismo, quando fixava ao mar os seus 
limites, para que as águas não 
ultrapassassem a sua orla; quando 
assentou os fundamentos da terra, eu 
estava com Ele» (Pr 8, 22-30). 

Trata-se de uma personificação 
retoma-da também do livro de Ben Sirá 
onde se afirma que a Sabedoria está 
como que encarnada na Torah, na Lei, e 
estabeleceu a sua tenda em Israel (Sir 
24,3-8.22). 

João conhece bem estes textos e –  
talvez até com um toque polémico para 
com o judaísmo  –  retoma-os e aplica-os 
a Jesus. 

É Ele –  diz –  a Sabedoria de Deus 
que veio estabelecer a sua tenda no meio 
de nós, é Ele, e não a lei de Moisés, quem 
revela aos homens o rosto de Deus e a 
sua vontade. Ele é o Verbo, a Palavra 
última e definitiva de Deus, é aquela 
mesma palavra pela qual Deus, no 
princípio, criou o mundo. 

Mas não só. Ao contrário da 
Sabedoria personificada (Sir 24, 9), a 
Palavra de Deus –  que em Jesus se fez 
carne –  não foi criada, mas estava com 
Deus, existia desde a eternidade e era 
Deus. 

Para Israel a Sabedoria é «uma árvore 
de vida para aqueles que a praticam» (Pr 
3, 18). João esclarece: a Sabedoria de 
Deus manifestou-se plenamente na 
pessoa histórica de Jesus. É Ele, já não a 
Lei, a árvore da vida. 

A vinda desta Palavra ao mundo 
divide a história em duas partes: antes e 
depois de Cristo, trevas sem Ele, luz onde 
Ele está. Palavra que, como uma espada, 
penetra no íntimo de cada homem e 
separa nele aquilo que é «filho da luz» do 
que é «filho das trevas». As trevas 
tentarão subjugar esta luz, mas não 
conseguirão. Também a resposta negativa 
do homem não poderá sufocá-la e no fim 
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levará a melhor no coração de cada um 
de nós. 

A segunda estrofe é um primeiro 
entreacto narrativo que introduz a figura 
do Baptista. Dele não se diz que «estava 
com Deus». João é um simples homem 
suscitado por Deus para uma missão. 
Devia ser a testemunha da luz. O seu 
papel é tão importante que chega a ser 
sublinhado por três vezes. 

Ele não era a luz, mas soube 
reconhecer a luz verdadeira e indicá-la a 
todos. 

A terceira estrofe desenvolve o tema 
de Cristo-luz e a resposta dos homens 
perante a sua vinda ao mundo. 

O hino abre-se com um grito de 
alegria: «O Verbo era a luz verdadeira.» 
Jesus é a luz autêntica, em contraposição 
ao cintilar ilusório, aos fogos de artifício, 
às miragens, aos clarões enganadores 
projectados pela sabedoria dos homens. 

       A este grito entusiástico contrapõe-se, 
porém, uma lamentação: «e o mundo... 
não o conheceu.» É a recusa, a oposição, 
o fechar-se à luz. Os homens preferem a 
obscuridade porque estão afeiçoados às 
obras do mal (Jo 3, 19). 

Nem sequer os Israelitas –  «os seus» 
–  a acolhe. E, no entanto, deveriam 
reconhecer em Jesus a manifestação 
divina, a encarnação da «Sabedoria de 
Deus», daquela Sabedoria que «por toda 
a parte procurou um lugar onde pudesse 
descansar, um lugar onde pudesse 
morar» e que precisamente em Israel 
tinha encontrado a sua morada. O Criador 
do universo tinha-lhe dado esta ordem: 
«Habita em Jacob, e toma Israel como tua 
herança» (Sir 24, 7-8). 

Surpreende a recusa da luz e da vida 
por parte dos homens, até mesmo dos 
mais preparados e bem dispostos. 
Também Jesus se admirará um dia da 
incredulidade dos seus conterrâneos (Mc 
6, 6). Isto significa que a luz que vem do 
alto não se impõe, não cria violência, 
deixa livre, mas coloca diante de uma 
decisão obrigatória: é preciso escolher 
entre «bênção e maldição» (Dt 11, 27-28), 
entre «vida e morte» (Dt 30, 15). 

A estrofe conclui-se com a visão 
gloriosa daqueles que acreditaram na luz. 
Acreditar não quer dizer dar a própria 
aprovação intelectual a um pacote de 
verdades, mas acolher uma pessoa, a Sa-
bedoria de Deus que se identifica com 
Jesus. Isto é que é acreditar. 

A quem nele confia é concedido «um 
direito» inaudito: o de se tornarem filhos 
de Deus. É o nascer do alto de que Jesus 
fala a Nicodemos (Jo 3, 3), renascer este 
que não tem nada a ver com o nascimento 
natural que está ligado à sexualidade, ao 

ventre da mulher, ou ao querer do ho-
mem. A geração de Deus é de outra 
ordem, é obra do Espírito. 

A quarta estrofe: «E o Verbo fez-se 
carne e habitou entre nós.» É o momento 
culminante de todo o prólogo e são as 
palavras do Evangelho que hoje 
ouviremos de pé. Estão ainda carregadas 
com a admiração alegre e estupefacta dos 
cristãos das primeiras comunidades diante 
do mistério de Deus que por amor se des-
poja da sua glória, anula-se a si mesmo e 
vem habitar a nossa tenda. 

«Carne» na linguagem bíblica indica o 
homem no seu aspecto de ser débil, frágil, 
perecível. Percebe-se aqui a dramática 
contraposição entre «carne» e «Palavra 
de Deus» expressa de forma tão eficaz no 
famoso texto de Isaías: «Toda a gente é 
como a erva e toda a sua beleza como a 
flor dos campos. A erva seca, a flor 
murcha, mas a palavra do nosso Deus 
permanece eternamente» (Is 40, 6-8). 

Portanto, quando João diz que o 
«Verbo» se fez carne, não afirma sim-
plesmente que tomou um corpo mortal, 
que se revestiu de músculos, mas que se 
tornou um de nós, que se fez em tudo 
semelhante a nós (incluindo os 
sentimentos, as paixões, as emoções, os 
condicionamentos culturais, o cansaço, a 
fadiga, a ignorância – sim, também a 
ignorância –  e depois as tentações, os 
conflitos interiores...). Em tudo semelhante 
a nós, excepto no pecado. 

«Nós vimos a sua glória.» O homem 
bíblico tinha a consciência de que o olho 
humano é incapaz de ver Deus. Dele 
apenas se pode contemplar a «glória», ou 
seja, os sinais da sua presença, os seus 
gestos de potência a favor do seu povo: 
«Mostrarei o meu poder contra o faraó e 
contra todo o seu exército, os seus carros 
e os seus cavaleiros» (Ex 14, 17-18). 

Ouve-se ecoar nesta frase do prólogo 
as expressões repletas de intensa 
comoção da primeira carta de João: «O 
que existia desde o princípio, o que 
ouvimos, o que vimos com os nossos 
olhos, o que contemplámos e as nossas 
mãos tocaram relativamente ao Verbo da 
Vida –  de facto, a Vida manifestou-se; 
nós vimo-la, dela damos testemunho e 
anunciamo-vos a Vida eterna que estava 
junto do Pai e que se manifestou a nós –  
o que nós vimos e ouvimos, isso vos 
anunciamos, para que também vós 
estejais em comunhão connosco. E nós 
estamos em comunhão com o Pai e com 
seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemo-vos 
isto  para que a nossa alegria seja 
completa»      (1 Jo 1, 1-4). 

Reparemos que João fala no plural 
porque pretende referir a experiência dos 

cristãos das suas comunidades que, com 
o olhar da fé, conseguiram ver, para lá do 
véu da «carne» de Jesus humilhado e 
crucificado, o rosto de Deus. 

O Senhor manifestou muitas vezes a 
sua glória com sinais e prodígios, mas 
nunca se tinha revelado de forma tão clara 
e evidente como no seu «Unigénito, cheio 
de graça e de verdade». «Graça e 
verdade» é uma expressão bíblica que 
significa «amor fiel». Encontramo-la no 
Antigo Testamento quando o Senhor se 
apresenta a Moisés como «o Deus 
misericordioso e clemente, vagaroso na 
ira, cheio de bondade e de fidelidade» (Êx 
34, 6). Em Jesus está presente a 
plenitude do amor fiel a Deus. Ele é a 
demonstração irrefutável de que nada 
poderá nunca superar a benevolência de 
Deus. 

A quinta estrofe é o segundo 
entreacto. Volta a aparecer o Baptista e 
desta vez ele fala no presente: «dá 
testemunho» a favor de Jesus. 
«Exclamando» aos homens de todos os 
tempos que Ele é único. 

A sexta estrofe é um cântico de 
alegria do qual transborda o 
reconhecimento da comunidade a Deus 
pelo dom recebido. Dom incomparável. 
Também a lei de Moisés era um dom de 
Deus, mas não era definitiva. As 
disposições externas que ela continha não 
tinham a possibilidade de comunicar «a 
graça e a verdade», isto é, a força que 
permite ao homem corresponder ao amor 
fiel de Deus. A «graça e verdade» foi 
doada por meio de Jesus. Aparece aqui, 
pela primeira vez, o seu nome. 

A Deus, nunca ninguém o viu. É uma 
afirmação que João utiliza com frequência 
(5, 37; 6, 46; 1 Jo 4, 12.20). Encontrámo-
la já no Antigo Testamento: «Disse ainda 
o Senhor: "Tu não poderás ver a minha 
face, pois o homem não pode contemplar-
me e continuar a viver"» (Êx 33, 20). 

As manifestações, as aparições, as 
visões de Deus relatadas no Antigo 
Testamento não eram visões materiais, 
mas um modo humano de descrever as 
revelações dos pensamentos, da vontade, 
dos projectos do Senhor. 

Mas agora é possível ver realmente, 
concretamente Deus, observando Jesus. 
Para conhecer o Pai não é necessário 
elaborar raciocínios filosóficos ou perder-
se em dissertações subtis. Basta 
contemplar Cristo, observar aquilo que 
faz, o que diz, o que ensina, como se 
comporta, como ama, a quem prefere, 
quem frequenta, com quem vai jantar, 
quem escolhe, quem repreende, quem de-
fende. Basta, sobretudo, contemplá-lo no 
momento mais alto da sua «glória», 
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quando é elevado na cruz. Naquela suma 
manifestação de amor, o Pai disse tudo. 
__________________________________________ 
 

Oração  Universal 
 
1.  Por todos os que celebram o Natal, 
     para que Jesus, Filho de Deus e de Maria, 
     lhes dê a simplicidade dos pastores, 
     oremos, irmãos. 
 
2. Pelos cristãos que ainda vivem separados, 

para que Jesus, que fez de nós filhos de Deus, 
nos dê a todos um sincero desejo da unidade, 
oremos, irmãos. 

 
3.  Pelos descrentes e pelos que vivem nas trevas, 
     para que Jesus, luz de Deus que veio ao mundo, 
     seja a estrela a conduzi-los ao presépio, 
     oremos, irmãos. 

 
4   Pelas crianças que nasceram sem amor, 
     para que Jesus, por quem o Pai nos veio falar, 
     Se lhes revele como o seu maior amigo, 
     oremos, irmãos. 

 
5   Pelas família da nossa comunidade (paroquial), 
     para que Jesus, Filho de Deus, lhes dê a graça 
     de O receberem e acreditarem no seu nome, 
     Oremos, irmãos. 
____________________ 

Oração  Universal 
(outra opção) 

 
1.  Pela Igreja, 

para que apresente de maneira atraente a 
presença humana de Deus 
e a verdade do Evangelho, 
oremos ao Senhor. 

 

2.  Para que o Natal 
seja ocasião para vivermos com espanto o 
carinho de Deus, 
oremos ao Senhor. 

 

3.  Para que as mensagens natalícias 
sejam autênticos eflúvios de luz que nos iluminem 
por dentro, 
oremos ao Senhor. 
 

4.  Para que nunca faltem profetas e missionários de            
Boas Novas, 
oremos ao Senhor. 
 

5.  Por todos os membros desta comunidade, 
para que pratiquemos na vida o que acolhemos 
pela Palavra, 
oremos ao Senhor. 
 

6.  Para que a experiência de nos sentirmos filhos de     
Deus fortaleça a nossa fraternidade com os que 
moram ao nosso lado, 
oremos ao Senhor. 

  
7.  Por todas as nossas intenções particulares, 

oremos ao Senhor. 
__________________________________________ 
 

Agenda  Santoral 
 

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

Dia 28 – Santos Inocentes (Mártires); 

__________________________________________ 

 

O Deus connosco, 

anunciado pelo 

profeta 
 

É nosso hóspede em tantos lugares 
da terra. Está aqui connosco.  Com os 
anjos vamos manifestar-Lhe também a 
nossa alegria. Uma alegria que nos vem 
da fé e que tem de se renovar em cada 
Natal. Abramos os olhos para Jesus na 
Eucaristia.   

Deus mandou os anjos a anunciar aos 
pastores o Natal de Jesus. Também hoje 
nos ajudarão a todos nós a adorar ao 
Senhor, a louvá-Lo, a agradecer-Lhe. 

É muito bonita a festa de Natal. Mas 
temos de vivê-la em profundidade. E ter 
cuidado de não a deixar roubar. Muitos 
querem apoderar-se dela apenas para 
fazer negócios. E atenção, porque 
podemos também nós correr o perigo de 
deixá-la diluir em compras, presentes e 
reuniões de família ou ficar só na poesia 
do presépio.  

Enchamo-nos, então, de alegria, 
avivando a nossa fé e o nosso amor a 
Jesus, que nasce de algum modo de novo 
no meio de nós, na Santa Missa. Porque, 
pela consagração, muda o pão no Seu 
Corpo e o vinho no Seu sangue sobre o 
altar, o mesmo corpo e o mesmo sangue 
nascidos da Virgem em Belém. E fica 
depois nos sacrários das nossas igrejas. 
Podemos visitá-Lo, estar com Ele, adorá-      
-Lo. 

Que bonito ver, em algumas terras, 
organizarem-se para que Jesus tenha 
visitas todos os dias! Porque não fazemos 
igual nas nossas paróquias?  

Francisco, o então pastorinho de 
Fátima, foi exemplo deste amor a Jesus 
escondido, como ele gostava de dizer. E 
como passava horas a fio junto dEle, para 
O consolar! Hoje, São Fracisco Marto (de 
Fátima) pode ajudar cada um de nós a 
fazer igual. 
__________________________________________ 
 

No princípio era o 

Verbo 
 

O apóstolo explica-nos no Evangelho 
que Jesus é o Verbo de Deus, que existe 
com o Pai desde toda a eternidade. É 
Deus de Deus, da mesma natureza que o 
Pai. É o Filho Unigénito. É a segunda 
Pessoa da Santíssima Trindade. Por Ele o 
Pai criou todas as coisas. E tudo 
subsispor Ele. E, apesar disso, está 

escondido na Eucaristia. Sem perder nada 
do Seu poder e da Sua majestade. Que 
saibamos adorá-Lo na hóstia consagrada.  

Interiormente, quando se levanta a 
hóstia e o cálice, na Santa Missa. Que O 
adoremos exteriormente nas ocasiões 
sugeridas pela Igreja, como as procissões 
eucarísticas. 

O Sagrado Lausperene procura levar 
as dioceses a manterem-se em perma-
nente velada em honra de Jesus na 
Hóstia consagrada. Animemos a todos a 
participar nele. Aproveitemos também as 
exposições solenes, ou a tradicional 
bênção do Santíssimo para mostrar que 
temos fé na presença viva de Jesus, 
verdadeiro Deus e verdadeiro homem.  

Em Roma, nas grandes basílicas, 
encontramos todos os dias o Senhor 
solenemente exposto nalguma das suas 
capelas. E há por ali muita gente a rezar. 
Em muitos outros lugares do mundo as 
grandes catedrais estão a copiar esta bela 
iniciativa. 

Aproveitemos ainda para nos 
examinarmos sobre o respeito e silêncio 
com que estamos na igreja. Ensinemos as 
crianças desde pequeninas a visitar 
Jesus, a entrar na igreja, a estar na missa. 
E isso é um trabalho sobretudo das boas 
mães. 

Aproveitemos também neste Natal a 
graça que o Senhor nos oferece. Ele vem 
até nós mais uma vez para nos encher. 

Abastecidos desta energia natalícia, 
saibamos renunciar à impiedade e aos 
desejos do mundo para vivermos, no 
tempo presente, com temperança justiça e 
piedade. Ele quer que sejamos um povo 
purificado, zeloso das boas obras. 

E, como os pastores, iremos depois 
contar aos que nos rodeiam a nossa 
alegria e contagiá-los com a nossa fé. 
__________________________________________ 
 

Falou-nos por Seu 

Filho 
 

Jesus é o Verbo de Deus, veio falar-     
-nos, como proclama a 2.ª Leitura. Deus 
falou antigamente pelos profetas. Nestes 
dias, que sãos os últimos, falou-nos por 
Seu Filho. 

E o Evangelho diz que o Verbo era a 
luz verdadeira que ilumina todo o homem. 
E ainda: a graça e verdade vieram por 
meio de Jesus Cristo. A Deus nunca 
ninguém O viu. O Filho Unigénito, que 
está no seio do Pai, é que O deu a 
conhecer. 

A Igreja e cada um de nós tem de o 
lembrar a todos à nossa volta. Em 
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primeiro lugar àqueles que pensam fazer 
uma religião à sua medida. Depois 
àqueles que sonham com uma religião 
tipo salada russa, a mistura de todas as 
que existem. Temos de aceitar plena-
mente aquilo que Jesus ensinou e 
continua a ensinar-nos na Sua Igreja.   

O Evangelho deixava uma queixa 
sempre actual: a luz brilha nas trevas e as 
trevas não a receberam. O Verbo… veio 
para o que era Seu e os Seus não O 
receberam (Ev.) Que saibamos acolher 
em cada missa a palavra de Jesus. 
“Àqueles que O receberam e acreditaram 
no Seu nome deu-lhes o poder de se 
tornarem filhos de Deus. Estes não 
nasceram do sangue nem da vontade da 
carne nem da vontade do homem mas de 
Deus” (Ev.). 
__________________________________________ 
 

Temo-Lo ao 

alcance, no sacrário 
 

Avivemos o desejo de O ver, repita-
mos o acto de fé do apóstolo que 
duvidava da ressurreição: - Meu Senhor e 
meu Deus (Jo 20,28). 

Que oração tão bela para estes dias 
de Natal! Ou então aquela de SãoTomás 
de Aquino: “Adoro-Te com amor, Deus 
escondido” . 

Há anos, no Peru, um miúdo estava 
em risco de não ser admitido à primeira 
comunhão, pois o pároco duvidava se ele 
saberia o suficiente. O bispo, que estava 
ali, interrogou o rapazito. E, na igreja, 
perto do sacrário, perguntou-lhe: – Olha 
lá, onde é que está Jesus? O pequeno 
respondeu apontando para a cruz. 

Disse-lhe o bispo: 
 – Ali parece que está mas não está. 

Mais abaixo parece que não está, mas 
está. 

E disse ao pároco:  
– Pode admiti-lo à primeira comunhão 

sem receio. 
Que bela lição na sua simplicidade! 

Temos de procurar a Jesus cada dia na 
Santa Missa, na comunhão e no sacrário 
das nossas igrejas.   

Que A Virgem, que soube ouvir a 
Palavra de Deus, que acolheu em Si o 
Verbo de Deus, a Palavra viva e eterna do 
Pai, nos ensine a dá-Lo ao mundo que 
nos rodeia e que vive em tantos lugares 
ainda nas trevas do velho ou dum novo 
paganismo. 
__________________________________________ 

Visita-nos 
www.paroquiascesf.com 

Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 

até ao Papa Francisco) 

 

“Pio VII” 

(1800  –  1823) 

 
Em 1808, Pio VII excomunga 

Napoleão e no ano seguinte foi detido por 
ordem do imperador e feito prisioneiro. 

O piedoso, sábio e afável Luigi 
Barnaba Chiaramonti (14-08-1742 –       
20-08-1823) nasceu em Cesena na vigília 
da festa de Nossa Senhora da Assunção, 
titular do mosteiro em que, mais tarde, 
viria a receber a sua formação. 

Foi o último dos seis filhos do conde 
Scipione e da marquesa Giovanna 
Coronata Ghini. Com apenas 11 anos 
ingressou na abadia beneditina de Santa 
Maria do Monte, nos arredores de 
Cesena. 

Professou os votos monásticos em 
1758. Depois, Barnaba Chiaramonti foi 
enviado à abadia de Santa Justina, em 
Pádua, para completar os estudos 
filosóficos e teológicos. Distinguiu-se pela 
agudeza de espírito e pela inteligência. 
Naquela altura, os alunos mais brilhantes 
da abadia de Santa Justina eram 
transferidos para Roma a fim de 
aperfeiçoarem os seus conhecimentos no 
Pontifício Colégio de Santo Anselmo. 

Em 1763, Chiaramonti foi ordenado 
sacerdote. Pouco tempo depois, viajou até 
Parma, onde leccionou filosofia no 
mosteiro de São João Evangelista. 
Contava já 30 anos quando lhe foi 
conferido o grau académico de “leitor”, 
que o habilitava para o ensino de Teologia 
e de Direito Canónico. 

Luigi Barnaba tornou-se professor. 
Depois, foi bibliotecário do colégio de 
Santo Anselmo de Roma e prior da 
Abadia de São Paulo Fora dos Muros. 

Em 1782 foi nomeado bispo de Tivoli 
e, tres anos depois,  promovido a cardeal-
bispo de Ímola. 

                                        (continua...) 
__________________________________________ 

  Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo  (...continuação) 
 

A quarta missiva parece motivada por 
contactos de duas colaboradoras de       
D. Sílvia, muito próximas, D. Virgínia 

Queiroz e D. Teresa Vasconcelos, e para 
dar conselho sobre o consentimento ou 
não que deveria dar aos médicos que a 
desejavam operar. Repete a confiança 
nas suas orações por ele; apelida-a de 
«filha de Deus e Apóstola crucificada de 
Jesus Crucificado» e acrescenta: 

“Vejo pelo andamento e agravamento 
da sua doença, que N. Senhor a está 
preparando para ir continuar, com Ele, no 
Céu, a missão salvadora que Ele repartiu 
consigo cá na terra.  Se a vir morrer, 
depressa terei saudades da sua alma; 
mas confesso-lhe que ao mesmo tempo 
tenho alegria em pensar que a Sílvia será 
no Céu, em benefício das almas perdidas 
e de todas as causas do Bem e de Deus, 
uma apóstola e uma intercessora e uma 
‘procuradora’ muito mais triunfante do que 
tem sido nestes 60 anos de vida mortal”. 

“Hei-de regalar-me de a sentir a si em 
preces de fogo, no Céu, pela minha pobre 
alma e pelos meus trabalhos, e à sua 
intercessão e valimento recorrerei sempre, 
até que findem os meus breves dias cá na 
terra”. 

                                     (continua...) 
 

__________________________________________ 
 

Pastoral da Saúde 

A visita ao Doente 
Boas e más práticas – (37) 

por José Carlos Bermejo 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________ 
______________ 

 

 
 

A chave do silêncio 
(e escutar o silêncio) 

 
 

Em primeiro lugar, ponhamos Sócrates de lado, 
porque já estou farto desta invenção  

de que não saber nada é um sinal de  sabedoria. 
(ISAAC ASIMOV) 

 

«Ensinam-nos a contar mitocôndrias 
até com os dedos dos pés, mas não nos 
ensinam a escutar» Esta citação estava 
escrita na porta do salão nobre da 
Faculdade de Medicina, cuja Associação 
de Estudantes me tinha convidado para 
fazer uma conferência sobre a escuta.  E 
suspeito... que tinha razão. É óbvio que 
quem não sabe escutar é porque não sabe 
fazer silêncio. O ruído interior invade e 
obstaculiza o acolhimento. A qualidade da 
visita ao doente relaciona-se intimamente 
com a capacidade de o visitante saber 
fazer um silêncio salutar. 

 

Escutar é uma arte. É-o quando a 
mensagem chega até nós cifrada através 
das palavras, com um tom diferente e 
acompanhada de gestos. Mas é mais 
difícil ainda fazer silêncio e escutar ao 
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mesmo tempo. Contudo, em determinadas 
situações, a mensagem mais importante é 
veiculada através do silêncio eloquente. 

                                             (continua...) 
__________________________________________ 
 

És insubstituível  (77) 
 

Quanto pior for a qualidade da 
educação, mais relevante será o papel da 
psiquiatria no terceiro milénio. Em todo o 
mundo, a educação passa pelo caos.      
O reflexo disto é grave: nunca tivemos 
uma indústria de lazer tão diversificada, 
com a televisão, o desporto, os parques 
de diversões, a Internet, mas o homem 
nunca foi tão triste e sujeito a tantos 
transtornos emocionais. 
__________________________________________ 
 

 Papa Francisco 

(O seu novo nome “Francisco”) 

 
Francisco de Assis trouxe ao 

cristianismo toda uma conceção sobre a 
pobreza por oposição ao orgulho e à 
vaidade, e mudou a História. 

(Sobre o Céu e a Terra, 2010) 
__________________________________________ 
 

A Bíblia 
O Livro do Êxodo 

 

O livro do Êxodo começa com a 
evocação da servidão do povo hebreu e o 
relato da vocação de Moisés. Prossegue 
com a saída do Egipto do povo de Israel e 
a marcha pelo deserto. Culmina na 
revelação da Lei no Monte Sinai.   
__________________________________________ 

Sabias que... 
 

Belém 
 
Povoação situada a 7 km. ao sul da 

cidade de Jerusalém. 
O seu nome significa «Casa do Pão», 

porque é a última povoação onde se 
cultiva trigo antes do início do deserto. 

Na antiguidade cumpria a missão de 
ser a fortaleza que defendia Jerusalém 
das invasões dos povos do deserto. 

Era conhecida porque pelo século      
X a.C. nela tinha nascido o rei David, o 
Messias (ungido de Deus), que tinha 
alargado as fronteiras de Israel e 
estabelecido um sistema de governo 
sólido e próspero. 

Oração 
 

Obrigado, Senhor, por montares a tua 
tenda no meio de nós. 

Obrigado por nos encher de alegria e 
esperança neste Natal. 

Obrigado por partilhar a nossa mesma 
vida e pôr de lado a força e o poder que 
deslumbram e assustam. 

Obrigado por sorrir com um sorriso de 
um bebé e por te fazeres débil e humano. 

Obrigado por seres irmão, compa-
nheiro de caminho e amigo. 
__________________________________________ 
 

Deus fixou a sua 

morada entre nós 
 

No Evangelho da “Missa da Aurora” 
escutamos o relato do nascimento de 
Jesus. Os pastores encontram o Menino 
junto a sua mãe Maria, uma humilde 
jovem que guarda no coração as coisas 
tão grandiosas que Deus manifesta. Junto 
dela está o seu esposo José, um humilde 
trabalhador que velará por ambos. 

Com frequência imaginamos Deus 
como sendo forte e omnipotente... Mas 
Ele vem ao nosso encontro na 
simplicidade de um bebé. Não está 
sentado num trono de poder, senão numa 
humilde gruta, rodeado de simples 
pastores. 

Os pastores, mestres do acolhimento, 
foram as pessoas que primeiro acolheram 
o Enviado de Deus. Os notáveis de  
Jerusalém e as autoridades políticas e 
religiosas, nem se quiseram incomodar. 

O Evangelho de hoje apresenta Jesus 
como um humilde pastor que monta a sua 
tenda no meio do rebanho:  acampou no 
meio de nós. Ele é o Bom Pastor que 
cuida do povo e que procura a ovelha 
perdida. 
__________________________________________ 

A luz do Natal 

 
«O povo que andava nas trevas viu 

uma grande luz» (Is 9, 1). Esta afirmação 
da Primeira Leitura da Missa do Galo 
sempre enternece. Lá fora estão as trevas 
da noite. Cá dentro ― a uma hora pouco 
habitual ― estamos os cristãos reunidos a 
ouvir esta antiquíssima profecia do profeta 
Isaías. 

Profecia lapidar, categórica e expres-
siva daquilo que define o sentido da nossa 
vida: caminhamos para a Casa do Pai. 
Peregrinamos cercados por incompre-
ensões, mas consolados e animados 

constantemente pela luz que vem de 
Deus. Luz que nos indica o caminho 
seguro para a nossa verdadeira Pátria. 

 Como disse o Papa Francisco: «Esta 
frase de Isaías comove-nos porque 
exprime a realidade profunda daquilo que 
somos: um povo em caminho e ao nosso 
redor ― e também dentro de nós ― há 
trevas e luz». E nesta Noite Santa de 
Natal, enquanto o espírito das trevas 
envolve grande parte deste mundo, o 
povo de Deus vê novamente essa grande 
luz: Jesus Cristo, envolto em paninhos e 
reclinado numa manjedoura. 

Não pode haver tristeza na Noite em 
que nasce a Vida! Uma Vida que destrói o 
temor da morte. Uma Vida que nos 
infunde a alegria da eternidade prometida.  

 No desporto, pensar na meta nunca 
foi egoísmo. Também não o é na vida 
cristã. Sobretudo, quando essa Meta não 
é uma afirmação pessoal, não é um 
desejo de brilhar ou de ser melhor do que 
os outros. É um Amor que nos leva à 
entrega, à generosidade, ao serviço 
desinteressado, ao esquecimento próprio. 
Enfim, a tudo aquilo que nos faz felizes já 
nesta Terra. 

Sem o Menino, a alma torna-se azeda 
pelas asperezas da vida, os inevitáveis 
fracassos, a ressaca de satisfações 
passageiras. Com Ele, quanto mais 
vivemos, mais rejuvenescemos. 
__________________________________________ 
 

Chegados ao Natal 
 

O Natal daquele Ano 
  

O Francisco frequentava o terceiro 
ano de escolaridade com muito bom 
aproveitamento. Era um miúdo admirável! 
Já vivera razoavelmente mas, actual-
mente, sofria as consequências da quase 
indigência do pai por, no início daquele 
ano, ter perdido o emprego. Era um bom 
trabalhador, mas a oficina fechara. 

Andava o miudinho muito triste e 
amargurado porque a fome, o frio e a 
tristeza eram o pão-nosso de cada dia 
naquela casa. 

Como habitualmente, ao aproxima-
rem-se as férias do Natal, a professora 
mandou que os alunos fizessem uma 
redacção sobre essa quadra festiva. 

O Francisco debruça-se sobre o papel 
e, numa letra mais adulta que infantil, 
intitula a sua composição de APELO e 
escreve: 

«Menino Jesus: não acredito no que 
tenho ouvido dizer a teu respeito, ou seja, 
que só dás a quem já tem, e nada dás a 
quem nada tem! Explico-te porquê: eu sei 
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que são os pais a darem essas prendas e 
não tu, que tens mais que fazer; se fosses 
tu, de certeza que davas a todos e, se 
calhar, em primeiro lugar aos mais 
pobres.» 

Sim, eu tenho certeza que davas a 
todos e, se calhar, em primeiro lugar aos 
mais pobres. Sim, eu tenho a certeza que 
seria assim, pois nunca te esqueces que 
também nasceste pobre e pobre morreste. 

«Não venho pedir nada para mim. 
Quero lembrar-me que o meu pai está há 
um ano sem trabalho e precisa de ganhar 
dinheiro para nos sustentar. Por isso, não 
te esqueças de lhe arranjar um emprego. 
Eu sei que Natal quer dizer nascimento e, 
olha, nós também nascemos e, com 
certeza, não foi para que morrêssemos já, 
sem dar testemunho sobre a terra. Se 
assim fosse, como é que poderíamos dar 
os parabéns pelo teu aniversário?! Já 
agora podes ficar a saber que eu nasci no 
mesmo dia: nasci no Natal» 

Pouco antes de as férias começarem, 
a professora chamou o Francisco e disse-    
-lhe que tinha arranjado trabalho para o 
seu pai e, que já poderia começar a 
trabalhar no princípio de Janeiro do 
próximo ano. Foi tal a alegria dele que 
chorou copiosamente e, então, passou a 
andar tão contente, que os pais não 
sabiam que dizer. No entanto ele não 
disse porque é que andava assim. 

Na véspera de Natal todos se 
deitaram cedo, pois a consoada consistiria 
em sopa e pão, por o dono da mercearia, 
atendendo ao dia que era, ter condes-
cendido em acrescentar ao rol do livro da 
dívidas. 

O Francisco não adormeceu logo. 
Depois de ter verificado que toda a gente 
estava a dormir, foi colocar o seu 
sapatinho à porta do quarto dos pais, com 
um bilhete dentro. 

No dia de Natal, a mãe, que era 
sempre a primeira a levantar-se, ao sair 
do quarto tropeçou no sapato do filho. 
Baixou-se, pegou nele, e leu o bilhete: 
"Pai, a partir de Janeiro vai ter trabalho. 
Foi a minha professora que lho arranjou, 
por causa da minha redacção ao Menino 
Jesus. É a nossa prenda de Natal". 

Com as lágrimas nos olhos, de 
contentamento já se vê, aquele casal 
entrou, pé ante pé, no quarto do filho. Ao 
vê-lo profundamente adormecido e a 
sorrir, ambos disseram: eis aqui o nosso 
Menino Jesus! 
__________________________________________ 

 

H u m o r 

Um árabe vai à Loja de um judeu para 
comprar soutiens pretos. O judeu, 
pressentindo bons negócios, diz que são 
poucos, que são raros e vende por 40 
euros cada um. O árabe compra seis e 
volta alguns dias depois e diz querer mais 
duas dúzias. O judeu diz então que as 
“peças” vão ficando cada vez mais raras e 
vende por 50 euros a unidade. Um mês 
mais tarde o árabe compra o que resta, 
por 75 euros cada. O judeu intrigado, 
pergunta-lhe: 

 – Desculpe a pergunta, mas o que é 
que faz com tantos soutiens pretos? 

E responde o árabe: 
–  Corto o soutien em dois, faço dois 

chapéuzinhos (quipás) e vendo aos 
judeus por 100 euros cada. 

(“quipá”, é o chapeuzinho que os 
judeus usam na coroa da cabeça) 
__________________________________________ 

 

Boas Festas de Natal 
 

Santos Padroeiros 
(de Países e Cidades) 

 
Europa: 
 

–  Holanda:  S. Servais de Maastricht;      
                      S. Ludovina de Schiedam;        
                      S. Vilibrord.               
–  Hungria:   S. Adalberto (Bela);            
                      S. Estêvão, rei; S. Emerico;           
                      S. Ladislau;  
                      S. Isabel da Hungria. 
–  Inglaterra:  S. Jorge. 
–  Irlanda:  S. Brandão; S. Patrício;                   
                   S. Brígida de Kildare;                  
                   S. Malaquias. 
__________________________________________ 

 

Do Salmo 96 (97) 
 

Hoje sobre nós resplandece uma luz: 
nasceu o Salvador. 

__________________________________________ 

Boas  Festas 
 

O Jornal do Leitor deseja a todos os 
seus leitores, um Santo e Feliz Natal, na 
Paz do Menino Deus. 
__________________________________________ 
 

A Fechar 
 

O melhor tempero da comida, é a fome.  
 

                                                  (Cícero) 
__________________________________________ 
 

Votos de Boa leitura 
 

 

     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  da  Semana   

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Ermelinda Pinh.º    Glória Martins    

Avisos Joaquim Martins  Joana Santos  Paula Carvalho  Gracinda Nunes  

Admonição         

1.ª Leitura Joaquim Mendes Ana Rita Joana Santos Carla Gabriela José Meireles Lúcia Gomes Gracinda Nunes Eulália Gonç. 

2.ª Leitura Rosa Menezes Susana Pacheco Vera Neto Raquel Barros Filipa Moreira Rosa Armanda Alex. Reguenga Ricardo Brito 

Oraç.  Fiéis Joaquim Martins Carla Cunha Ana João Nunes Sofia Santos Paula Carvalho Marta Pinheiro Lurdes Almeida Isabel Matos 

Ação Graças         

Suplente Ermelinda Pinh.º    Glória Martins    

 
 

     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  da  Semana   

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Sara Pinto    Filipa Moreira    

Avisos (não há)   Cristina Ferreira  (não há)  Helena Martins  

Admonição         

1.ª Leitura Luís Miguel Jorge David Cristina Ferreira Helena Moreira Martinho Matos Joana Gomes Helena Martins Diana Santos 

2.ª Leitura Gisela Meireles Raquel Silva Fernando Neto Manuel Pereira Glória Martins Ana Isabel Manuel Bessa Pedro Leal 

Oraç.  Fiéis Rosa Matos Solange Sousa Vera Neto Conceição Andrade Maria Guiomar Lurdes Neto Luísa Abreu Aurora Silva 

Ação Graças         

Suplente Sara Pinto    Filipa Moreira    
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