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rante o êxodo do Egipto.  
Shalom é a palavra hebraica que 

significa a perfeição da Paz, da unidade, da 
justiça, da igualdade, da prosperidade. Além 
disso, estão radicadas em David duas 
realidades fundamentais da identidade 
nacional do povo: o templo de Jerusalém e 
a esperança messiânica. 

Os reis de Israel eram ungidos com óleo 
– símbolo bíblico do Espírito Santo – para 
exprimir a sua eleição por parte de Deus, e 
a sua consagração ao Seu serviço diante do 
povo. O Ungido (em hebraico, Messias; em 
grego, Cristo) passava a ser animado 
interiormente e movido na condução do 
povo pelo próprio Espírito de Deus (1 Sm 
16,12-13). Nesta simbologia, o óleo era 
sinal de que a partir da unção do Seu eleito, 
Deus passava a agir no interior do rei e a 
falar por ele, tornando-se, então, o rei 
mediador entre Deus e o Seu povo (2 Sm 
23, 2). 

Quando o Shalom instaurado por David 
terminar, depois da morte do seu filho 
Salomão, e o povo começar a alimentar a 
esperança de um Messias definitivo da 
parte de Deus, descendente de David, será 
nesta categoria de mediador entre Deus e o 
povo que ele será esperado, e o dia da sua 
vinda anunciado como portador do Shalom 
definitivo que Deus prometera. A aventura 
da esperança messiânica nasce da profecia 
que o profeta Natan fez a David, aproxima-
damente mil anos antes de Jesus Cristo. 
David tinha sido aclamado e ungido rei de 
todas as tribos de Israel, formando agora 
um só povo unido (2 Sm 5,1-5), tinha 
marchado sobre Jerusalém, conquistara-a e 
nela construíra o seu palácio real (2 Sm 5, 
6-12). Depois transportou a Arca da Aliança 
até Jerusalém, e aí ficou, numa tenda, como 
desde os tempos da caminhada pelo 
deserto (2 Sm 6, 1-17). Foi então que, ao 
instalar-se no seu palácio real, David se 
sentiu incomodado por habitar ele “num 
palácio  de  cedro  e  a  Arca  de Deus estar  

 

abrigada numa tenda” (2 Sm 7, 2), sentindo 
o apelo de construir um templo. David 
comunicou este desejo ao profeta da corte, 
Natan, que confirmou o propósito de 
construção do templo. Mas, naquela mesma 
noite, o Senhor falou a Natan: “Vai dizer ao 
meu servo David: ‘És tu que me vais 
construir uma casa (templo) para Eu 
habitar?’ (…) O Senhor faz hoje saber que 
será Ele próprio que edificará uma casa 
(descendência) para ti” (2 Sm 7,4-11). E 
Deus, por meio do profeta Natan, faz a 
David a promessa que virá a dar à luz a 
esperança messiânica: “Quando chegar o 
fim dos teus dias e repousares com os teus 
pais, manterei depois de ti a descendência 
que nascerá de ti e consolidarei o teu reino. 
Ele é que construirá um templo ao meu 
nome, e Eu manterei para sempre firme o 
seu trono régio. Eu serei para ele um pai, e 
ele será para Mim um filho. Se ele cometer 
alguma falta, hei-de corrigi-lo com varas e 
com açoites, como fazem os homens, mas 
não lhe tirarei a minha graça, como fiz a 
Saul, a quem afastei diante de ti. A tua casa 
e o teu reino permanecerão para sempre 
diante de mim, e o teu trono estará firme 
para sempre” (2 Sm 7, 12-16). 
____________________________________________ 

A Voz do Papa 
 

«A oração de louvor é uma oração cristã 
para todos nós. Na Missa, todos os dias 
quando cantamos o “Santo”, louvamos a 
Deus pela Sua grandeza, porque é grande. 
E dizemos-Lhe coisas belas, porque a nós 
nos agrada que seja assim. “Mas, padre, eu 
não sou capaz...”. Mas és capaz de gritar 
quando a tua equipa marca um golo, e não 
és capaz de cantar o louvou ao Senhor? De 
saír um pouco da tua compostura para O 
cantar? Louvar Deus é totalmente gratuito. 
Não pedimos, não agradecemos:Louvamos” 

 

                           (Papa Francisco, 29/01/2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De Parabéns 
 
Esta semana estão de Parabéns pelos 

seus aniversários natalícios, coincidente-
mente no mesmo dia 7 de Dezembro, 
amanhã, Segunda-feira, os seguintes 
Leitores: Rosa Armanda (da Paróquia de 
Eiriz) e Eulália Gonçalves (da Paróquia de 
São Pedro de Sanfins de Ferreira). 

O Jornal do Leitor deseja à Rosa e à 
Eulália (a bem falante) muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 

 
Abre o álbum do teu coração e saboreia 

os momentos especiais aí contidos.  
A memória permite acarinhar os 

momentos do passado. 
E tem um Feliz Aniversário. 

____________________________________________ 

H u m o r 
 

Quando os animais “falavam” 
 

Na floresta, depois de um julgamento, 
uma toupeira foi condenada à morte. 

Quando o dia da execussão chegou, 
perguntaram-lhe se tinha um último desejo. 

A toupeira respondeu: 
– Quero ser enterrada viva! 

____________________________________________ 

A Fechar 
 

“Um dia vi algo a mover-se ao longe. 
Pensei que fosse um animal. Aproximei-me 
e apercebi-me que era um homem. Ele 
aproximou-se e vi que era meu irmão”. 

(Apólogo tibetiano) 
____________________________________________ 

Até para a semana se Deus... 

Advento 
 

Neste segundo Domingo do Advento 
queremos preparar bem o Natal que se 
aproxima, queremos acolher a Jesus que 
vem até nós. Vamos então avivar a nossa 
fé. Com ela podemos apreciar as 
maravilhas de Deus, que continuam a 
realizar-se no mundo em que vivemos. 

Preparar o caminho do Senhor é o 
convite que hoje nos é feito na escuta do 
Evangelho; preparar o caminho do Senhor é 
também reconhecer os nossos pecados e 
pedir perdão.  

Aproveitemos este Tempo para fazer 
tudo a que nos convida o Advento.  
____________________________________________ 

Introdução 

  
As estatísticas dizem que 98% das 

mulheres não gosta de como se vê e tenta 
de todas as formas melhorar a própria 
imagem: submetem-se a rigorosas dietas, 
fazem ginástica aeróbica, escolhendo uma 
nova silhueta. Ora, os antigos –  para quem 
“o nome” formava um todo com a pessoa – 
hoje teriam definido estes esforços como 
procura de dar a si mesmos um nome novo, 
tentativas de refazer-se o nome. 

Deus gosta de mudar “sinais e nome” às 
pessoas, às cidades, aos povos. Chamou 
Abraão, Sara, Jacob, Simão e deu-lhes um 
nome novo. Transformou Jerusalém –  a 
cidade em ruínas, «a escrava», «a viúva 
triste e murcha» –  numa cidade chamada 
«Formosa», «Jóia», «Paz da justiça e glória 
da piedade». 

Nós talvez nos sintamos irremedia-
velmente acorrentados a um nome que 
sabemos merecer, mesmo se nunca 
ninguém nos chamou por ele: «Alcooli-
zado», «Toxicodependente», «Escravo do 
jogo», «Corrupto sexual», «Infiel», «Deso-
nesto», «Violento»... É a condição infeliz da 
qual Deus nos quer libertar. Ele vem para 
nos revelar o nome com que nos chama 
desde toda a eternidade. 

Com  que  nome  poderemos  indicar  a  

 

 

 

nossa nação, a nossa comunidade cristã, a 

nossa família? Iremos chamá-las lugar de 

paz, de partilha, de justiça, de fraternidade, 

ou aguardamos que o Senhor as visite e 

lhes dê um nome novo? 

Dando ao homem a liberdade, Deus 
correu um grande risco: colocou-se na 
condição e na eventualidade de ver o seu 
amor recusado. Mas se decidiu jogar este 
jogo, então é difícil imaginar que saia a 
perder. Deus nunca sai a perder! Por isso, 
um dia, chamará cada pessoa com o nome 
novo que o seu amor terá indicado. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Br 5, 1-9) 

 

Monição:  
 

O profeta Baruc anuncia o regresso do cativeiro 
de Babilónia, convidando Jerusalém à alegria com as 
maravilhas que Deus vai realizar, que se concretizarão 
sobretudo na vinda do Messias prometido. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Baruc 
 

1Jerusalém, deixa a tua veste de luto e aflição e 
reveste para sempre a beleza da glória que vem de 
Deus. 2Cobre-te com o manto da justiça que vem de 
Deus e coloca sobre a cabeça o diadema da glória do 
Eterno. 3Deus vai mostrar o teu esplendor a toda a 
criatura que há debaixo do céu; 4Deus te dará para 
sempre este nome: «Paz da justiça e glória da 
piedade». 5Levanta-te, Jerusalém, sobe ao alto e olha 
para o Oriente: vê os teus filhos reunidos desde o 
Poente ao Nascente, por ordem do Deus Santo, felizes 
por Deus Se ter lembrado deles. 6Tinham-te deixado, 
caminhando a pé, levados pelos inimigos; mas agora é 
Deus que os reconduz a ti, trazidos em triunfo, como 
filhos de reis. 7Deus decidiu abater todos os altos 
montes e as colinas seculares e encher os vales, para 
se aplanar a terra, a fim de que Israel possa caminhar 
em segurança, na glória de Deus. 8Também os 
bosques e todas as árvores aromáticas darão sombra a 
Israel, por ordem de Deus, 9porque Deus conduzirá 
Israel na alegria, à luz da sua glória, com a 
misericórdia e a justiça que d’Ele procedem. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendações ao Leitor: 

 
Deves, Leitor, captar o ritmo do texto que cria a 

impressão de um certo baloiçar das frases, tais como: 
deixa a veste de luto... reveste a beleza da glória...; 
cobre-te com o manto da justiça... coloca o diadema...  

 

A pontuação deixa-se comandar pelo respeito do 
paralelismo imposto. 

Faz a devida preparação. 
 

Comentário: 

 
O autor apresenta-se como estando no 

exílio de Babilónia; felicita jubilosamente 
Jerusalém, ao mesmo tempo que anuncia a 
sua restauração e o regresso dos cativos, 
com uma linguagem de sabor escatológico 
e messiânico, à maneira de Isaías, de quem 
retoma as ideias e as próprias expressões 
poéticas, como se pode ver: v. 1 – Is 52, 1; 
v, 2 – Is 61, 10; v. 7 – Is 40, 3.4; v. 8 – Is 41, 
19; v. 9 – Is 40, 10-11; 42, 16; 52, 12. 
Também são notáveis as semelhanças com 
a literatura sapiencial (cf. Salm 126), o que 
leva a situar a obra entre os livros proféticos 
e os sapienciais. A Jerusalém descida dos 
Céus de (Apoc 21, 1-4) tem grande seme-
lhança com o texto da nossa leitura. O autor 
e a data do escrito continuam a ser 
discutidos. 

V. 4 – «Paz da justiça e glória da 
piedade» são hebraísmos (genitivos de 
qualidade) que correspondem à nossa 
maneira de dizer: paz justa e piedade 
gloriosa.  

V. 7 – «Aplanar a terra», abatendo 
«montes» e preenchendo «vales» é uma 
grandiosa imagem com que, à maneira 
isaiana (cf. Is 40, 3-5), dramatiza a prepara-
ção do caminho do regresso de Babilónia, 
vista como um novo Êxodo. O Baptista, no 
Evangelho de hoje, apela para o sentido 
messiânico da imagem: a vinda do exílio 
prefigura a salvação definitiva. No fundo, 
temos sempre a teologia do deserto; assim 
como a libertação da escravidão do Egipto 
se deu através do deserto, assim também 
será a libertação do cativeiro e também a 
salvação messiânica. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.3) 

 
Monição:  
 

O salmo 125 recorda a alegria do regresso do 
cativeiro de Babilónia. Sentimos uma alegria ainda 
maior quando nos libertamos da escravidão do pecado, 
por uma conversão sincera. 
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Refrão: 
 
GRANDES MARAVILHAS FEZ POR NÓS O SENHOR: 
POR ISSO EXULTAMOS DE ALEGRIA. 
  

Ou:  
 
O SENHOR FEZ MARAVILHAS  
EM FAVOR DO SEU POVO. 
  

Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, 
parecia-nos viver um sonho. 
Da nossa boca brotavam expressões de alegria 
e de nossos lábios cânticos de júbilo. 
  
Diziam então os pagãos: 
«O Senhor fez por eles grandes coisas». 
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor, 
estamos exultantes de alegria. 
  
Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, 
como as torrentes do deserto. 
Os que semeiam em lágrimas 
recolhem com alegria. 
  
À ida, vão a chorar, 
levando as sementes; 
à volta, vêm a cantar, 
trazendo os molhos de espigas. 

____________________________________________

2ª  Leitura  (Fp 1, 4-6.8-11) 

 

Monição:  
 

S.Paulo recorda o bom exemplo dos cristãos de 
Filipos e anima-os a crescer na caridade e no 
conhecimento da fé. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Filipenses 
 

Irmãos: 4Em todas as minhas orações, peço 
sempre com alegria por todos vós, 5recordando-me da 
parte que tomastes na causa do Evangelho, desde o 
primeiro dia até ao presente. 6Tenho plena confiança 
de que Aquele que começou em vós tão boa obra há-
de levá-la a bom termo até ao dia de Cristo Jesus. 
8Deus é testemunha de que vos amo a todos no 
coração de Cristo Jesus. 9Por isso Lhe peço que a 
vossa caridade cresça cada vez mais em ciência e 
discernimento, 10para que possais distinguir o que é 
melhor e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia 
de Cristo, 11na plenitude dos frutos de justiça que se 
obtêm por Jesus Cristo, para louvor e glória de Deus. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta segunda Leitura, não sendo de todo difícil, 
exige, no entanto de ti, Leitor, uma preparação atenta, 
exigindo igualmente uma respiração cuidada. Exercita. 

 

Comentário: 
 

A leitura é tirada do início da Carta aos 
fiéis de Filipos, a primeira cidade europeia 
onde Paulo tinha fundado uma comunidade 
florescente. Temos aqui uma das dimen-
sões da espiritualidade do Advento: a 
preparação de modo efectivo e progressivo 
(v. 9-11) com frutos de santidade  – «na ple- 
 

 
 

nitude dos frutos de justiça» – para «o dia 
de Cristo», isto é, o da sua segunda vinda, o 
seu advento escatológico, que pode dar-se 
a todo o momento. Os primeiros cristãos de 
tal maneira viviam numa forte tensão para 
ele, que o consideravam iminente. S Paulo 
quer que a espera da vinda de Cristo sirva 
de estímulo para crescer no amor de Deus – 
«que a vossa caridade cresça cada vez 
mais» –, de modo que saibam discernir «o 
que é melhor» (v. 10), para o porem em 
prática. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Lc 3, 4.6)  
 

Monição:  
 

S.Lucas indica-nos com pormenor e rigor histórico 
o começo da pregação de S.João Baptista. Isso vem 
reforçar a nossa fé naquilo que foi escrito pelos 
evangelistas. Escutemos com atenção e fé.  
 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 
 

Preparai o caminho do Senhor,  
endireitai as suas veredas 
e toda a criatura verá a salvação de Deus. 

____________________________________________ 

Evangelho (Lc 3, 1-6) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
 

1No décimo quinto ano do reinado do imperador 
Tibério, quando Pôncio Pilatos era governador da 
Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe 
tetrarca da região da Itureia e Traconítide e Lisânias 
tetrarca de Abilene, 2no pontificado de Anás e Caifás, 
foi dirigida a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, 
no deserto. 3E ele percorreu toda a zona do rio Jordão, 
pregando um baptismo de penitência para a remissão 
dos pecados, 4como está escrito no livro dos oráculos 
do profeta Isaías: «Uma voz clama no deserto: 
‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas 
veredas. 5Sejam alteados todos os vales e abatidos os 
montes e as colinas; endireitem-se os caminhos 
tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas; 6e toda 
a criatura verá a salvação de Deus’». 
 

Palavra da Salvação.  
 

Comentário: 

 
V.1 – «No décimo quinto ano de 

Tibério»: Lucas, um talento de historiador, 
não se limita a apresentar a substância da 
mensagem de salvação. Ele quer que fique 
bem claro que não se trata duma 
mensagem fora do tempo, de uma ideia 
como os mitos; é uma mensagem situada 
no tempo e no espaço em que se 
desenvolve a história humana. É assim que 
nos deixa um dado de excepcional valor 
para sincronizar os acontecimentos 
salvíficos com os sucessos da história 

profana,  a  saber,  ao  ano 15 do reinado do 

imperador romano Tibério, aduzindo tam-
bém outros cinco dados que, mais do que a 
cronologia, visam descrever-nos o ambiente 
político da época (v. 1-2). 

A pregação do Baptista teve início, pois, 
no ano 27-28 da nossa era. Com efeito, 
Tibério começou propriamente a reinar só 
com a morte de Augusto em 19 de Agosto 
de 767. Ora, segundo a contagem síria que 
adoptaria S. Lucas, em 1 de Outubro – o 
início do ano – já se começava a contar o 2º 
ano de Tibério; isto leva a pensar que o 15.º 
ano do reinado de Tibério vem a ser o ano 
781 de Roma, o que corresponde ao ano 
27-28 da nossa era cristã. 

«Pôncio Pilatos» foi governador ou 
procurador (na inscrição de Cesareia 
chama-se “praefectus”) da Judeia, Samaria 
e Idumeia desde o ano 26 a 36. «Herodes» 
é o Antipas, filho de Herodes o Grande, com 
o simples título de tetrarca na Galileia; foi 
quem mandou degolar João Baptista na 
fortaleza de Maqueronte, tendo reinado de 4 
a. C, a 39 d. C, ano em que foi destituído e 
exilado para a Gália por Calígula; «Filipe», 
filho de Cleópatra de Jerusalém (distinto do 
seu meio irmão Herodes Filipe casado com 
Herodíades), foi quem reconstruiu Panias 
com o nome de Cesareia de Filipe e 
Betsaida com o nome de Júlia; veio a casar 
com Salomé, filha de Herodíades e Herdes 
Filipe.  

V.2 – José «Caifás» presidiu ao Siné-
drio, como sumo sacerdote de 18 a 36 da 
nossa era, após a deposição pelos 
romanos, no ano 15, de seu sogro «Anás», 
que continuou a manter grande influência 
político-religiosa (Jo 18, 12-24). A discrição 
e respeito com que o IV Evangelho fala de 
Caifás leva alguns a imaginarem que se terá 
feito cristão, o que falta provar. 

V. 4-6 – «Preparai o caminho do 

Senhor…» A longa citação do início da 
segunda parte de Isaías, o Dêutero-Isaías 
(Is 40, 3-5), é aplicada pelo Baptista a si 
próprio (Jo 1, 23). Esta passagem isaiana 
contempla, num primeiro plano, o «regresso 
triunfal» dos deportados de Babilónia, uma 
figura dos tempos messiânicos, em que 
«toda a criatura verá a salvação de Deus». 
S. Lucas, o único evangelista a dar-nos a 
citação completa de Isaías, em que inclui o 
v. 5, pretende sublinhar a universalidade da 
salvação trazida por Cristo.  

A imagem de «endireitar os caminhos» 
provém do costume de ajeitar os caminhos, 
em geral escabrosos, por onde vai passar 
um soberano; presta-se muito bem a indicar 
a purificação das consciências para 
receberem a Cristo. 
____________________________________________ 
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Oração Universal 

 

1 –  Pelo Papa Francisco, pelos bispos,  
presbíteros e diáconos, 
e por aqueles que no deserto deste mundo 
continuam a anunciar a vinda do Senhor, 
oremos, irmãos. 

 

2 –  Pelos povos que não conhecem o Evangelho, 
pelos homens e mulheres que lhe são fiéis 
e pelos pobres, oprimidos e despojados, 
oremos, irmãos. 

 

3 –  Pelos que reconhecem em Jesus o seu caminho, 
e por todos os que pedem ao Senhor 
que abata os montes, alteie os vales  
e aplane a terra, 
oremos, irmãos. 

 

4 –  Pelos homens e mulheres sem lar nem pão, 
e por aqueles que, em qualquer parte do mundo, 
são deportados, violentados ou suprimidos, 
oremos, irmãos. 

 

5 –  Por todos os membros da nossa  
comunidade paroquial, 
pelos que andam frios na fé, preocupados  
ou vacilantes 
e pelos que cantam as maravilhas do Senhor, 
oremos, irmãos. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
      
Dia 07 – S. Ambrósio (Bispo e Doutor da Igreja); 
Dia 08– Imaculada Conceição de Maria;  
Dia 09 – S. João Diogo; 
Dia 11 – S. Dâmaso I (Papa). 

Dia 12 – Nossa Senhora de Guadalupe. 
____________________________________________ 

Limpar o  Lixo 
 

Jesus nasceu num curral em Belém, 
porque ninguém Lhe abriu as portas de 
suas casas. S.José procurou limpar aquele 
espaço o melhor que podia. 

 Procuremos abrir a Jesus as portas do 
nosso coração, e limpemos bem o lixo, para 
que Se sinta bem, a Seu gosto, em nós. 

Com a confissão bem feita varremos a 
imundície que há em nós. E é muita; com as 
nossas pequenas penitências adornamos a 
nossa alma. Serão como as palhinhas do 
presépio para aquecer o Deus Menino.  

E ficaremos a falar com Ele por uma 
oração mais intensa e mais amorosa, como 
José e Maria. 
____________________________________________ 

Encontrar  a  Alegria 
 

Sempre que usamos “aquele detergen-
te” (entenda-se “confissão”), e passamos a 
falar com Deus através da Oração, 
encontraremos a alegria que só Ele pode 
dar.  A  fé  é  o segredo e a fonte dessa ale- 
 

passasse na procissão. Estava toda 
contente, mas quando viu o sacerdote com 
a sagrada custódia não deitou flores, apesar 
dos sinais que lhe faziam. 

– Então não deitaste flores a Jesus? – 
perguntaram-lhe depois. 

– Eu não O vi – respondeu. 
Explicaram que era Jesus escondido 

que ia ali. Daí para diante falava muitas 
vezes no Jesus escondido.  

Que neste tempo de Natal também 
pensemos muitas vezes em Jesus 
escondido e O visitemos com mais fé e mais 
amor no Sacrário. 

 Jesus vem até nós em cada missa. 
Continua a ser Deus connosco na 
Eucaristia. Que a Virgem nos ensine a tratá-
-Lo bem, com uma fé mais viva e um amor 
mais carinhoso. 
____________________________________________ 

Fé 

 

Na segunda leitura deste II Domingo do 
Advento, S.Paulo louvava a fé dos 
Filipenses e dizia-lhes: «Peço-Lhe (a Deus) 
que a vossa caridade cresça cada vez mais 
em ciência e discernimento, para que 
possais distinguir o que é melhor e vos 
torneis puros e irrepreensíveis para o dia de 
Cristo». 

A fé tem de se manifestar na caridade e 
a caridade há-de levar, por sua vez, a 
conhecer melhor a fé, a saborear as suas 
maravilhas e a orientar por ela a nossa vida, 
distinguindo à sua luz o que é a vontade de 
Deus. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

O Messias no Antigo Testamento 
31. A Esperança no coração de um povo 

 

A aventura da esperança messiânica 
nasce da profecia que o profeta Natan fez a 
David, aproximadamente mil anos antes de 

Jesus Cristo.  

 

A história do povo bíblico está 
profundamente marcada por David, líder 
carismático que, pertencendo à tribo de 
Judá, conseguiu unificar em torno de si as 
doze tribos que conviviam na Palestina, 
nem sempre pacificamente, e ser aclamado 
rei de um único povo por elas formado, com 
a sua capital real em Jerusalém (2 Sm 5, 1-
15). O reinado de David figura na memória 
colectiva de Israel como o período de ouro 
da história do povo eleito. O período na 
história em que Israel conheceu verdadeira-
mente  o  Shalom  prometido  por  Deus du- 

 

gria verdadeira. Temos de o lembrar a todos 
os que nos rodeiam, animando-os a vir a 
Jesus. Só Ele tem palavras de vida eterna e 
a Sua mensagem continua a ser Evangelho, 
Boa Nova, para todos os homens. 

A Igreja convida-nos a todos a colaborar 
nesta acção e o Natal é também uma bela 
oportunidade de o fazermos. 
____________________________________________ 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

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

Intenções gerais (Universal): 
 

– Experimentar a misericórdia de 
Deus. Para que todos experimentemos a 
misericórdia de Deus, que nunca se cansa 
de perdoar. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Natal, esperança para as famílias. 
Para que as famílias, de modo particular as 
que sofrem, encontrem no nascimento de 
Jesus um sinal de esperança segura. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Globalização) 

 
Para combater os efeitos da globaliza-

ção, que leva ao encerramento de muitas 
fábricas e à consequente miséria e desem-
prego, é preciso promover um crescimento 
económico que venha de baixo, das raízes, 
com a criação de empresas de pequena e 
média dimensão. A ajuda exterior não deve 
vir sob a forma de fundos e sim como um 
reforço da cultura do trabalho e da cultura 
política. 

(La Stampa. Dezembro de 2001) 
____________________________________________ 

Jesus Escondido 

(Beata Jacinta de Fátima) 

 
Nos sacramentos vamos buscar as 

energias espirituais para fazer o bem, para 
crescer na fé e no amor de Deus. Eles são 
os canais da graça, que Jesus instituiu. A 
Vida nova recebida no baptismo alimenta-se 
na Eucaristia em que recebemos o pão vivo 
que dá a vida eterna. 

Nos sacramentos torna-se presente 
Cristo, como há dois mil anos. Está vivo 
aqui connosco, embora mais escondido que 
no presépio.  

A beata Jacinta antes das aparições foi 
vestida de anjinho na festa do Corpo de 

Deus  para  deitar  flores  a  Jesus,  quando  
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