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quero e não posso olhar. É a minha ruína, é 
a minha ruína, é a minha ruína desde 
sempre, desde sempre. Odeio-a, odeio-a, 
odeio-a!» 
      Noutros exorcismos, proferiu as seguin-
tes expressões:  
      «Não posso olhar para aqueles olhos, 
não posso olhar, não posso... não se 
descrevem, aquela beleza não se descre-
ve.» 

«Ela é cheia de graça, ela é Santa, é 
Santa, aquela é Santa, aquela é Santa. Ela 
tira-me as almas (e começa a chorar).» 

«Olhai, olhai, olhai para a luminosidade 
do olhar de uma criança e vereis a pureza 
de Maria, a pureza e o amor de Maria (esta 
foi uma das raríssimas vezes que, por entre 
contorsões terríveis, pronunciou o nome de 
Maria).» 

Outra vez, com uma linguagem eviden-
temente metafórica (porque ele não tem 
nem pele nem cérebro porque é espírito 
imaterial), disse: «Sempre que desce a esta 
terra (referia-se a Nossa Senhora), nós 
mergulhamos ainda mais para baixo. Cada 
uma das sua lágrimas é um buraco na 
nossa “pele”; cada um dos seus olhares é 
um rasgão no nosso “cérebro”; cada um dos 
seus passos é o nosso fim. Estamos a 
procurar travá-la, mas não conseguimos 
porque ela é mais poderosa do que nós. O 
mal não tem nenhum poder sobre ela.» 
____________________________________________ 

Bíblia  

  O Livro dos Livros 
 

–  O “perigo” de chamar à Bíblia 
“Livro Sagrado” 
 

A Bíblia é uma mediação privilegiada da  
Palavra de Deus para nós, mas fora deste 
horizonte de Fé, ela costuma tornar-se três 
coisas bem diferentes: 

1. um conjunto piedoso de páginas 
inconsequentes;  
 

      2. uma grande fonte de ambiguidades e 
incompreensões sobre o “ser e o querer” de 
Deus e do Homem; 

3. um perigo, quando se lhe chama 
“Livro Sagrado”, porque nesses se encontra 
sempre uma“justificação divina” para quase 
tudo o que quisermos. Dêmos definitiva-
mente o salto de discípulos de Jesus. 
Tornemo-nos cristãos de uma vez por 
todas, maduros na Fé, na Esperança e no 
Amor, protagonistas da Nova Aliança 
prometida por Deus, não já Aliança de uma 
Lei escrita como letra morta em pedras 
mortas, mas a Nova Aliança da “Lei” do 
Espírito inscrita no coração dos crentes que 
permanentemente é neles fonte de Vida e 
Novidade: “Dias virão em que Eu firmarei 
uma Nova Aliança com a casa de Israel e a 
casa de Judá – diz o Senhor: não será 
como a aliança que estabeleci com os seus 
pais, quando os tomei pela mão para os 
fazer sair do Egipto, aliança que eles não 
cumpriram; imprimirei a minha lei no seu 
íntimo e gravá-la-ei no seu coração...”(Jer 
31, 31-33 
____________________________________________ 

Papa Francisco 
IGREJA 

 

      Não me escandalizaria dizer que de 
facto a Igreja é minha mãe: tenho de olhar 
para os seus pecados e insuficiências como 
olho para os pecados e insuficiências da 
minha mãe. E quando penso nela, recordo 
todas as coisas boas e belas que fez mais 
do que as suas fraquezas e defeitos.  A mãe 
defende-se com o coração cheio de amor 
antes de o fazer com palavras. Por vezes, 
detenho-me a pensar se haverá amor pela 
Igreja nesses corações que dão muita 
atenção aos escândalos. 
                        (America Magazine. 13.Março.2013) 
____________________________________________ 

Visita-nos em: paroquiascesf.com 

 

 
 

De parabéns... 
 
      Esta semana estão de parabéns, pelos 
seus aniversários natalícios, os seguintes 
leitores: Nelson Daniel (Paróquia de 
Sanfins), hoje, Domingo, dia 4 de Janeiro e 
Joselina Monteiro (Paróquia de Carvalhosa), 
Sábado, dia 10 de Janeiro. 
      À Joselina e ao Nelson Daniel, o Jornal 
do Leitor deseja-lhes muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz aniversário 
 
      Aprende a ler os votos pessoais de 
Deus de um feliz aniversário, através dos 
que te querem bem, das maravilhas da 
natureza, da bondade que mora no teu 
coração. 
      O desejo de Deus é que sintas sempre a 
proximidade da Graça dentro e fora de ti. 
      E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Jesus é a nossa Estrela. É Ele quem nos 
guia no labirinto da nossa vida! 

____________________________________________ 

H u m o r 
 

O catequista interroga a Sarita, uma 
pequena muito viva: 

– Quantos Sacramentos há?  
– Não há mais nenmhum. 
– O quê, Sarita, que dizes tu? 
– Sim, senhor, porque o sr. Abade foi 

ontem levar os últimos à minha avó! 
____________________________________________ 

A  Fechar: 
 

Lutando nunca se consegue o suficiente, 
mas cedendo,  

consegue-se mais do que se espera. 

Epifania do Senhor 

A Segunda Pessoa da Santíssima 
Trindade – o Verbo – encarnou para salvar 
todas as pessoas, sem excepção de raça, 
nação, cor ou idade. 

Este chamamento universal à salva-
ção, na Igreja de Jesus Cristo, é manifesta-
do – Epifania quer dizer manifestação – pela 
vinda destes homens famosos na ciência e 
nas virtudes humanas que visitaram Jesus 
recém-nascido em Belém. 

Acompanhemo-los em espírito, para 
adorarmos Jesus que Se fez Menino por 
nosso Amor. 

Nesta Festa de Reis, ou, repetimos, 
da Epifania, manifestação de Jesus a todos 
os povos da terra, representados naqueles 
três reis do Oriente, alegremo-nos com a 
presença de Jesus em cada Eucaristia e 
com a salvação que nos trouxe.  
____________________________________________ 

Introdução 
 
Brilha a Estrela, Luz para todos os 

povos. 
Terra de passagem, objecto de disputas, 

encruzilhada de povos, culturas, raças e 
línguas, a Palestina foi invadida e ocupada 
à vez pelos faraós egípcios e pelos 
príncipes da Mesopotâmia. 

O desejo de vingar-se um dia contra 
estes opressores foi longamente cultivado 
em Israel (SI 137, 8-9), mas a desforra, a 
retorsão, a vingança não fazem parte dos 
projectos de Deus. Um profeta anónimo do 
III século a.C. revela ao invés quais são os 
seus sonhos. São estes: «Naquele dia, uma 
estrada ligará o Egipto à Assíria; os Assírios 
irão ao Egipto e os Egípcios à Assíria, e os 
Egípcios com os Assírios renderão culto ao 
Senhor. Naquele dia, Israel será mediador 
entre o Egipto e a Assíria, e será uma 
bênção do Senhor no meio da terra. O Se-
nhor do Universo  abençoá-los-á  nestes ter- 
mos: «Bendito seja o Egipto, meu povo, a 
Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, 
minha herança» (Is 19, 23-25). 

 
 

Uma profecia surpreendente, inaudita, 
incrível: Israel está destinado a ser 
mediador de salvação para os seus dois 
inimigos históricos, os Assírios e os 
Egípcios! 

Um século antes, um outro profeta tinha 
anunciado: o Senhor conduzirá todos os 
estrangeiros ao seu monte santo e enchê-      
-los-á de alegria na sua casa (Is 56, 6-7). 

O sonho de Deus realizou-se quando 
em Jacob despontou, como o Senhor tinha 
prometido (Nm 24, 17), a Estrela, Cristo Se-
nhor. A sua luz dissipa as trevas criadas 
pelo ódio ancestral e convoca todas as 
gentes numa única família. 

É esta a mensagem de esperança da 
Epifania, a festa da luz. 
    - A sua luz fará florescer a justiça e 
abundar a paz, até que se apague a lua. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Is 60, 1-6) 

 

Monição:  
 

O profeta Isaías dirige-se à cidade de Jerusalém, 
destruída e humilhada pelos babilónios, para lhe 
anunciar a restauração que lhe trará o Messias. 

Ele ilumina a cidade, situada no alto de um monte 
e, por isso, iluminada pelos primeiros raios de sol, 
enquanto as multidões, ainda mergulhadas na 
escuridão da noite, caminham ao seu encontro. 

 

Leitura: 
 
Leitura do Livro de Isaías 

 

Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque 
chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor. 
2Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os povos. 
Mas sobre ti levanta-Se o Senhor e a sua glória te 
ilumina. 3As nações caminharão à tua luz e os reis ao 
esplendor da tua aurora. 4Olha ao redor e vê: todos se 

reúnem e vêm ao teu encontro; os teus filhos vão 
chegar de longe e as tuas filhas são trazidas nos 
braços. 5Quando o vires ficarás radiante, palpitará e 
dilatar-se-á o teu coração, pois a ti afluirão os tesouros 

do mar, a ti virão ter as riquezas das nações. 6Invadir-
te-á uma multidão de camelos, de dromedários de 
Madiã e Efá. Virão todos os de Sabá; hão-de trazer 
ouro e incenso e proclamarão as glórias do Senhor. 

 

Palavra do Senhor 
 

Comentário 
 

Para compreender esta página, uma 
das  mais  poéticas  de  toda  a  Bíblia,  são  

necessárias duas premissas, uma histórica 
e outra geográfica. Começamos pela 
primeira. 

Comentando a primeira leitura do dia de 
Natal falámos dos acontecimentos dramá-
ticos que, no ano de 587 a.C, levaram à 

destruição de Jerusalém. 
      A cidade humilhada, reduzida a um 
monte de escombros, aparece, aos olhos do 
profeta, como uma viúva que se senta sozi- 
nha, desanimada, desolada, sem marido e 
privada também dos filhos que lhe foram 
arrebatados e deportados para uma terra 
estrangeira. 

Passam os anos e as esperanças de um 
regresso dos exilados da Babilónia dimi-
nuem cada vez mais. «Primeira entre as 
nações» (Lm 1, 1), «a glória da terra» (Is 62, 
7), aquela que, no momento do seu 
esplendor, tinha sido comparada a uma 
jovem fascinante e cortejada por todos, está 
agora reduzida a escrava, velha e descon-
solada. 

Observemos agora, a premissa geográ-
fica: Jerusalém está situada sobre um 
monte em cujos flancos correm dois vales, 
citados também nos Evangelhos, o Geena e 
o Cedrón. Pela manhã, quando nasce o sol, 
a cidade é envolvida pela luz fulgente, 
enquanto que à sua volta os vales 
continuam nas trevas da noite. Em hebraico 
Cedrón significa «obscuro». 
      Neste contexto histórico e geográfico, 
eis o que vê o profeta. 

É a alvorada e o primeiro raio de sol que 
desponta do Monte das Oliveiras ilumina a 
cidade. Parece sonhar: de improviso, Jeru-
salém, a viúva apagada, torna-se radiante, 
encantadora, volta a ser a rapariga fasci-
nante que era; um manto de luz cobre-a, 
como um vestido de mil cores. O profeta 
aproxima-se e convida a cidade a deitar fora 
os sinais do luto, a levantar-se, a enxugar 
as lágrimas porque o seu esposo, o Senhor, 
que a abandonou pelas suas infidelidades, 
agora quer reavê-la (v. 1. 4). 

Não é somente o esposo que volta, mas 
são-lhe restituídos também os filhos levados 
para o exílio. Deve apenas olhar ao redor 
para os ver (v. 4). Voltam de longe e as 
filhas são trazidas nos braços daqueles que  
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as tinham sequestrado. A visão continua. 
Agora o profeta convida Jerusalém a olhar 
para ocidente: no horizonte, entre as ondas 
do Mediterrâneo, aparecem os barcos 
mercantes da Fenícia, da Grécia, de Társis, 
a mítica terra onde cada dia o sol conclui o 
seu curso. Vêm carregados de tesouros 
para ela, a bem-aventurada (v. 5). De 
oriente chega um tropel de camelos e 
dromedários. Trazem os produtos exóticos 
do deserto da Arábia e dos fabulosos reinos 
de Sabá: ouro, incenso e tudo quanto há de 
mais precioso. 
     Ora, qual é o sentido desta cena grandio- 
sa e por que é proposta para a festa da 
Epifania? 

O profeta tinha presente um sonho: o 
regresso dos deportados da Babilónia e a 
reunião de todos os dispersos de Israel. Um 
sonho difícil de se realizar porque os Israeli-
tas tinham-se acomodado na terra do exílio 
e não tinham nenhuma intenção de enfren-
tar novos riscos e imprevistos. Convenceu 
alguns, poucos; a maior parte estabeleceu-
se para sempre na Babilónia. Os que 
voltaram ficaram desiludidos: encontraram 
Jerusalém ainda em ruínas, não se acendeu 
nenhuma luz, do deserto e do mar vieram 
os povos, sim, mas para roubar... 

Não obstante o compreensível descon-
forto e desorientação, Israel não pensou 
minimamente que o Senhor os tivesse 
enganado ou pudesse faltar à palavra. 
Mesmo nos momentos mais difíceis, a 
profecia continuou a ser repetida: «As 
riquezas das nações hão-de vir para cá» 
(Ag 2,7); «Os reis de Társis e das ilhas virão 
com presentes, os reis da Arábia e de Sabá 
trarão suas ofertas» (SI 72, 10). 

Mas aquele dia chegou e a surpresa de 
Deus foi tão grande que o próprio profeta – 
se ainda vivesse – teria ficado surpreendido 
e estupefacto. 

A luz que saiu de Jerusalém e inundou o 
mundo é a luz da Páscoa. Desde aquele dia 
todos os povos iniciaram a sua peregri-
nação em direcção «ao monte do Senhor», 
em direcção àquela comunidade eleita, a 
Igreja, que foi posta sobre o monte (Mt 5, 
14) como sinal para todos os homens do 
início do reino de paz sobre a terra. 

Epifania significa «aparição do Senhor». 
No Oriente, onde nasceu, esta festa tinha 
sido instituída não para recordar os Magos, 
mas o nascimento de Jesus, o Natal, a 
aparição da luz. No Ocidente –  onde o 
Natal era celebrado a 25 de Dezembro –  foi 
acolhida no IV século e tornou-se a festa da 
«manifestação da luz do Senhor» aos 
pagãos e do chamamento universal de 
todos os povos à salvação em Cristo. 
____________________________________________ 

Visita-nos em:  www.paroquiascesf.com 

 

 

 
  
 
 
 

Salmo Responsorial 
Salmo 71 (72), 2.7-8.10-11.12-13 (R. cf. 11) 

 

Monição: 
 
        Foi assim há dois mil anos. É assim hoje. Sê-lo-à 

com certeza no futuro: os povos de todos os tempos 
virão adorar o Senhor. 
  

Refrão: VIRÃO ADORAR-VOS, SENHOR, 

 TODOS OS POVOS DA TERRA. 
  

Ó Deus, concedei ao rei o poder de julgar 
e a vossa justiça ao filho do rei. 
Ele governará o vosso povo com justiça 

e os vossos pobres com equidade. 
  
Florescerá a justiça nos seus dias 
e uma grande paz até ao fim dos tempos. 

Ele dominará de um ao outro mar, 
do grande rio até aos confins da terra. 
  
Os reis de Társis e das ilhas virão com presentes, 

os reis da Arábia e de Sabá trarão suas ofertas. 
Prostrar-se-ão diante dele todos os reis, 
todos os povos o hão-de servir. 
  

Socorrerá o pobre que pede auxílio 
e o miserável que não tem amparo. 
Terá compaixão dos fracos e dos pobres 
e defenderá a vida dos oprimidos. 

____________________________________________ 

 2.ª Leitura  (Ef 3, 2-3a.5-6) 

 
Monição:  
 

 Jesus Cristo veio salvar todos os homens. Como 
São Paulo anunciemos esta Boa Nova aos que não O 

conhecem e por isso não O amam. 
  

Leitura: 
 

 Leitura da Epístolo do apóstolo São Paulo aos 

Efésios 
 
 Irmãos: 2Certamente já ouvistes falar da graça 

que Deus me confiou a vosso favor: 3apor uma 

revelação, foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo. 
Nas gerações passadas, 5ele não foi dado a conhecer 
aos filhos dos homens como agora foi revelado pelo 
Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas: 
6os gentios recebem a mesma herança que os judeus, 
pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma 
promessa, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. 
 

 Palavra do Senhor 
 

Comentário: 
 

      O termo “mistério” aparece apenas duas 
vezes nos Evangelhos – na famosa frase de 
Jesus aos apóstolos: «A vós é dado a 
conhecer o mistério do Reino de Deus»   
(Mc 4,11; Mt 13, 11) – mas é usado frequen-
temente nas cartas de Paulo e no Apoca-
lipse. 

Com esta palavra indicava-se em Israel 
o projecto de Deus sobre o mundo, projecto 
secreto, inacessível, porque elaborado por 
Ele no céu. Os homens –  dizia-se – não 
são capazes  de o compreender  porque  os 
 

 

planos e os caminhos do Senhor estão 
longe dos nossos como o céu sobre a terra 
(Is 55, 9) .  

Então nunca conseguiremos saber o 
que pensa Deus, onde nos quer conduzir, 
qual é o fim, o objectivo da criação? 

No tempo de Jesus pensava-se que 
Deus desse a conhecer os seus projectos 
arcanos (misteriosos) a alguns homens 
mediante sonhos, visões, arrebatamentos 
ao céu. Na leitura de hoje, pelo contrário, 
Paulo afirma que o modo de chegar ao 
conhecimento do «mistério» é outro. 

Os encarregados de revelar os pensa-
mentos e os planos do Senhor não são os 
visionários, mas sim os pregadores, os 
apóstolos, os profetas das comunidades 
cristãs. Estes receberam de Deus o dom de 
penetrar na compreensão do seu mistério. 

Chegam a entendê-lo porque estão 
atentos ao que o Senhor realiza no meio do 
seu povo: contemplam os seus feitos e 
assim recebem a revelação daquilo que Ele 
pensa desde toda a eternidade. Paulo inclui-
-se a si mesmo entre as pessoas eleitas que 
descobriram o projecto de Deus e que foram 
envolvidas na sua actuação. 

Na segunda parte da leitura (v. 5-6), o 
Apóstolo esclarece finalmente em que 
consiste o mistério: é a salvação de todos 
os homens. 

A herança das promessas feitas a 
Abraão e à sua descendência não é um 
privilégio exclusivo de Israel, mas é 
partilhada por todos os povos. Sim, para 
todos e não apenas para alguns. Nas 
gerações passadas nem mesmo os homens 
mais atentos tinham intuído este projecto de 
Deus. 

Estavam convencidos de que as nações 
pagãs fossem como um nada diante de 
Deus, como nada e vaidade (Is 40, 17). 
Agora, pelo contrário, em Cristo, Deus 
revela que também os gentios (os pagãos) 
são «co-herdeiros», «co-participantes» das 
promessas e formam, com os membros do 
povo eleito, «um único corpo» (v. 6). 
      Este mistério de Deus tinha já sido 
formulado por Paulo no capítulo precedente 
com palavras comoventes que vale  a  pena 
lembrar: «Lembrai-vos – diz aos Efésios – 
de que nesse tempo estáveis sem Cristo, 
excluídos da cidadania de Israel e estranhos 
às alianças da promessa, sem esperança e 
sem Deus no mundo. Mas em Cristo Jesus, 
vós, que outrora estáveis longe, agora, 
estais perto, pelo sangue de Cristo. Com 
efeito, Ele é a nossa paz, Ele que, dos dois 
povos, fez um só e destruiu o muro de 
separação, a inimizade: na sua carne, 
anulou a lei, que contém os mandamentos 
em forma de prescrições, para, a partir do 
judeu e do pagão criar em si próprio, um só 
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homem novo, fazendo a paz, e para os 
reconciliar com Deus, num só Corpo, por 
meio da cruz, matando assim a inimizade. 
E, na sua vinda, anunciou a paz a vós que 
estáveis longe e paz àqueles que estavam 
perto»  (Ef 2, 12-17).  

O trecho desta carta insere-se perfeita-
mente no tema desta festa que celebra a 
aparição da luz de Cristo aos pagãos. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Mt 2,2) 

  
Monição:  
 

Como os Magos vamos ao encontro de Jesus. 
Como eles regressemos por outro caminho, o caminho 

que Ele nos aponta. 
 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA! 
   

Vimos a sua estrela no Oriente 

e viemos adorar o Senhor. 
____________________________________________ 

Evangelho (Mt 2, 1-12) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 

1Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos 

dias do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém 
uns Magos vindos do Oriente. 2«Onde está – 
perguntaram eles – o rei dos judeus que acaba de 
nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos 

adorá-l’O». 3Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou 
perturbado e, com ele, toda a cidade de Jerusalém. 
4Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas 
do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o 

Messias. 5Eles responderam: «Em Belém da Judeia, 
porque assim está escrito pelo profeta: 6‘Tu, Belém, 
terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre 
as principais cidades de Judá, pois de ti sairá um 

chefe, que será o Pastor de Israel, meu povo’». 7Então 
Herodes mandou chamar secretamente os Magos e 
pediu-lhes informações precisas sobre o tempo em que 
lhes tinha aparecido a estrela. 8Depois enviou-os a 

Belém e disse-lhes: «Ide informar-vos cuidadosamente 
acerca do Menino; e, quando O encontrardes, avisai-
me, para que também eu vá adorá-l’O». 9Ouvido o rei, 
puseram-se a caminho. E eis que a estrela que tinham 

visto no Oriente seguia à sua frente e parou sobre o 
lugar onde estava o Menino. 10Ao ver a estrela, 
sentiram grande alegria. 11Entraram na casa, viram o 
Menino com Maria, sua Mãe, e, caindo de joelhos, 

prostraram-se diante d’Ele e adoraram-n’O. Depois, 
abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe presentes: 
ouro, incenso e mirra. 12E, avisados em sonhos para 
não voltarem à presença de Herodes, regressaram à 

sua terra por outro caminho. 
 

Palavra da Salvação 

____________________________________________ 
 

Oração Universal 
 
1 –   Pelas Igrejas do mundo inteiro, 

para que atendam aos sinais do nossso tempo 
e manifestem a luz de Deus entre as nações, 

oremos, irmãos. 
 

 São muito de temer tais espécies de 
falsos devotos e de pessoas orgulhosas e 
mundanas, porque causam um grande mal 
à devoção à Santíssima Virgem, pois dela 
conseguem afastar ou arrefecer muitos 
bons e santos devotos.  

Falaremos, escrevendo sobre “Os 
devotos escrupulosos”, na próxima vez. 
____________________________________________ 

Oração da Igreja 
 

Intenções 
 

Durante este mês de Janeiro, a Igreja 
reza pelas seguintes intenções: 
 

Intenções gerais (Universal): 
 

– Promover a Paz. Para que as pesso-
as de diferentes tradições religiosas e todos 
os homens de boa vontade colaborem na 
promoção da paz. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Ano de vida consagrada. Para que 
neste ano dedicado à vida consagrada, as 
consagradas e os consagrados descubram 
a alegria de seguir a Cristo e se dediquem 
zelosamente ao serviço dos pobres. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Se estás desempregado, não desespe- 
res, não amaldiçoes a sorte. Não és único, 
não estás sozinho. Enfrenta corajosamente 
essa dificuldade. Não abandones a vida. Tu 
podes vencer, tu vais vencer. Não recuses 
trabalho, só pelo facto de ser um trabalho 
modesto. Sabias que o grande Ford 
começou a vida como simples mecânico? 
Então tem coragem, porque Deus nunca te 
abandonará. 
____________________________________________ 

O Demónio Existe! 
 

Nossa Senhora na história 

da Salvação. 
 

«A minha experiência mariana nos 
exorcismos e confrontos com os 
demónios» (Francesco Bamonte, dos Servos do 

Coração Imaculado de Maria) 

 

Eis o que, em diferentes ocasiões, o 
demónio foi obrigado por Deus a dizer sobre 
a santidade e sobre a ausência total de 
pecado em Maria. 

Um dia, enquanto eu fazia o exorcismo, 
dirigi-me ao demónio e disse-lhe: «Olha 
para o rosto belíssimo de Nossa Senhora.» 
Ele respondeu: «Não o vejo, está escuro,  
está  escuro,  está  escuro  para mim.  Não  

 

 

 

2 –   Pelos continentes e pelos povos em conflito, 
para que os seus responsáveis não se cansem 
de procurar o bem precioso que é paz, 

oremos, irmãos. 
 
3 –   Por aqueles a quem a estrela da fé vai guiando 

até junto de Maria e de José, 

para que aprendam a adorá-l’O e a servi-l’O, 
oremos, irmãos. 

 
4 –   Pelos pobres, pelos doentes e oprimidos, 

e pelos que choram alguém a aquem amavam, 
para que Deus Se lhes revele e conforte, 
oremos, irmãos. 

 

5 – Por todos nós que acreditamos no mistério de Deus 
que veio ao mundo e Se fez homem, 
para que Ele nos dê a glória prometida, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Falsos devotos de Maria 
 
Nos falsos devotos, há sinais visíveis da 

falsa devoção à Santíssima Virgem. Podem-
-se classificar em sete espécies: 

1 – Os devotos críticos; 
2 – Os devotos escrupulosos; 
3 – Os devotos exteriores; 
4 – Os devotos presunçosos; 
5 – Os devotos inconstantes; 
6 – Os devotos hipócritas; 
7 – Os devotos interersseiros. 
Hoje, escreveremos sobre os primeiros: 

“Os devotos críticos”. 
Os devotos críticos são, ordináriamente, 

sábios orgulhosos, espíritos fortes e auto-        
-suficientes, que, no fundo, têm alguma 
devoção à Santíssima Virgem, mas que 
criticam quase todas as práticas de devoção 
que as pessoas simples tributam com 
simplicidade e santamente a esta boa Mãe, 
por não conduzirem estas práticas com a 
sua fantasia. Põem em dúvida todos os 
milagres e narrações, ou reconhecidos pela 
Igreja, ou referidos por autores dignos de 
crédito, ou tiradas das crónicas de Ordens 
religiosas, e que fazem fé das misericórdias 
e do poder da Santíssima Virgem. Não 
conseguem evitar o pesar quando vêem 
pessoas simples e humildes ajoelhadas 
diante dum altar ou duma imagem da 
Santíssima Virgem, às vezes na esquina 
duma rua, para aí rezarem a Deus. Chegam 
até a acusá-las de idolatria, como se 
estivessem a adorar um pedaço de madeira 
ou de pedra. Dizem que, quanto a si, não 
gostam nada dessas devoções exteriores, e 
que não são tão fracos de espírito, que 
dêem crédito a esses contos e historietas 
que correm a respeito da Santíssima 
Virgem. Quando lhes damos conta dos 
louvores admiráveis que os Santos Padres 
tributam a Nossa Senhora, ou respondem 
que apenas o faziam por exagero, como 
exercício de oratória, ou oferecem uma 
explicação deturpada das suas palavras. 
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