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Jornal Juvenil 
 

Evangelho: 

 
Que devemos fazer? 
 

Naquele tempo, as multidões pergunta-
vam a João Baptista: «Que devemos 
fazer?» 

Ele respondia-lhes: «Quem tiver duas 
túnicas reparta com quem não tem 
nenhuma; e quem tiver mantimentos faça o 
mesmo». 

              (Lc 3, 10-18) 

 

Comentário: 
 

Concretizar o Advento 
 

Aqueles que escutavam João Baptista 
perguntavam-lhe que podiam eles fazer 
para preparar a chegada do Messias. Eram 
várias as respostas, segundo as diferentes 
circunstâncias das suas vidas: partilhar o 
alimento e o vestuário; cobrar o estabele-
cido sem caír na avareza; não abusar;  não 
servir-se do cargo para intimidar ou obter 
benefícios pessoais... Respeitar. Acolher. 

Que podemos fazer? Nós os cristãos 
que vivemos no século XXI formulamos 
também esta pergunta no início do Natal. A 
resposta continua a palpitar no Evangelho:  
partilhar, abandonar os caprichos e comodi-
dades, acolher os excluídos, não abusar 
dos débeis... 

Este Domingo é chamado desde há 
séculos Domingo «Gaudete», expressão 
latina que significa: «Alegrai-vos». Um dos 
melhores testemunhos que nós cristãos 
podemos dar é a alegria, a serenidade, a 
esperança que sentimos com o aproximar-
se do Natal. 

 

Sabias que… 
 
Alegria e júbilo 
 

O conceito «alegria» (bilgai) é citado 
inúmeras vezes na Bíblia. 

Nomeado em mais de 227 ocasiões, 
possui muitas matrizes. Existe uma alegria 
espiritual: o crente encontra a sua alegria 
em cumprir a Lei do Senhor. A Lei do 
Senhor é meu júbilo. 

Mas também term a sua vertente 
humana. As bodas eram feitas que 
transbordavam de alegria.  

O júbilo crescia ao contemplar filhos e 
filhas e uma prolongada descendência.  
Também chega por bens materiais.  

A tristeza e a dor são conceitos 
importantes, mas citados somente em 97 
ocasiões. 
 
Oração 

 
Abre, Senhor, os meus olhos para olhar 

em profundidade. 
Olhos grandes para vêr as crianças que 

sofrem em silêncio sem médico nem 
medicamentos, e sem o pão partilhado cada 
dia. 

Olhos atentos ao sofrimento de 
companheiros e companheiras que não têm 
uma mão amiga. 

Dá-me, Senhor, um olhar novo, cheio de 
solidariedade e ternura. 

Olhos capazes de compreender a 
tristeza e o desânimo. 

Um olhar capaz de contagiar a alegria 
que Tu nos ofereces. 
 

Despedida 

 
Por falta de espaço, não foi possível 

publicar o teu Jornal Juvenil na semana 
passada. Aproveita este, agora que entras 
em férias de Natal. 

 

De Parabéns 
 
Esta semana encontra-se de Parabéns, 

pelo seu aniversário natalício, a Leitora da 
Paróquia de São Pedro de Sanfins de 
Ferreira, Dr.ª Carla Gabriela, na próxima 
Terça-feira, dia 15 de Dezembro e a quem o 
Jornal do Leitor deseja muitas felicidades. 

Mais um aniversário importante ocorre 
esta semana. Trata-se do aniversário 
natalício do nosso querido Papa Francisco 
que igualmente está de Parabéns na 
próxima Quinta-feira, dia 17 de Dezembro e 
que o Jornal do Leitor não podia deixar de 
assinalar. Para o Papa, vão também os 
nossos Parabéns. 
____________________________________________ 

Feliz Aniversário 

 

Que idade julgas ter no teu íntimo?  
Reflecte no que a resposta revela a teu 

respeito.  
Celebra a criança que mora contigo – o 

teu entusiasmo, amor e esperança. E 
celebra também o adulto que há dentro de ti 
– a tua maturidade, compaixão e sabedoria. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Ao chegar a casa à uma hora da madru-
gada: 

– Ernesto! Tens o descaramento de 
dizer que são 10 horas?! 

– Luisinha, que culpa tenho eu que o 
relógio se esquecesse de dar o zero?! 
____________________________________________ 

A Fechar 
 

A motivação da nossa vida é a felicidade. 
 

                                                      (Dalai Lama) 

Advento 
 

As pessoas procuram a alegria na vida 
como um bem indispensável. Fundaram até, 
a sociedade do riso, como terapia para as 
doenças psíquicas, como forma de 
libertação de pesos que trazem na alma. 

A alegria que Deus nos promete e para 
a qual nos convida é muito mais profunda. 
Brota do íntimo do nosso coração e tem a 
sua origem na fidelidade ao Senhor. 

É para que a vivamos intensamente que 
o Senhor nos convida na Liturgia da Palavra 
deste III Domingo do Advento. 

O verdadeiro inimigo da alegria é o 
pecado e a falta de generosidade para com 
Deus. Os nossos primeiros pais ficaram 
mergulhados na tristeza, depois da queda 
original; e o jovem rico do Evangelho 
retirou-se triste de ao pé de Jesus, por não 
ter sido capaz de responder com 
generosidade à Sua chamada para uma 
vida feliz. 

Reconheçamos com humildade que 
também nós temos fugido da verdadeira 
alegria, pelos nossos pecados e 
infidelidades. 
____________________________________________ 

Introdução 
 
O que pede uma pessoa da vida senão 

a felicidade? A Bíblia hebraica utiliza algo 
como 27 sinónimos para expressar “os 
sentimentos de alegria”. Então não há nada 
de mais contrário à Bíblia do que a religião 
do dolorismo, do amuo, das caras zangadas 
que se entreveem por vezes nas nossas 
assembleias dominicais. 

Mas afinal, como alcançar a alegria? É 
suficiente a riqueza, a boa saúde, o 
sucesso? Quem pode ser considerado 
realmente bem-aventurado? 

A esta questão o israelita dos tempos 
mais remotos respondia: feliz é aquele que 
se regozija com os frutos do seu campo (Is 
9, 2), que alegra o seu coração com o vinho 
(Jz 9, 13), que tem uma família unida (Dt 12, 
7) e prole numerosa (1 Sm 2, 1.5);  feliz é o 

 
 
 

 

 

povo que obtém uma vitória militar (1 Sm 
18, 6), que contempla a própria cidade 
reconstruída (Ne 12, 43), que festeja com 
hinos, músicas e danças as colheitas 
abundantes que Deus lhe concedeu (Dt 16, 
11.14) Ora, tudo isto – como sabemos – não 
é suficiente. 

Com a nossa esperteza, as nossas 
subtilezas, os nossos esforços podemos 
sem dúvida atingir a boa disposição, o bom 
humor, a euforia, a hilaridade, o prazer, o 
divertimento, mas não a alegria. A alegria é 
fruto do Espírito e nós podemos apenas 
acolhê-la, como um dom.  

Podemos interpor obstáculos: as leituras 
de hoje irão ajudar-nos a identificá-los para 
que os possamos remover. 
__________________________________________ 

1.ª Leitura (Sof 3, 14-18a) 

 
Monição:  
 

Sofonias conclui o seu livro com um canto de 
exultação pela restauração de Israel, prometida e 
esperada. 

Espera-nos uma alegria nunca experimentada, se 
nos deixarmos guiar pelo Senhor e a Ele nos converter-
mos de todo o coração. 
 

 Leitura: 
 

Leitura da Profecia de Sofonias 
 

14Clama jubilosamente, filha de Sião; solta brados 
de alegria, Israel. Exulta, rejubila de todo o coração, 
filha de Jerusalém. 15O Senhor revogou a sentença que 
te condenava, afastou os teus inimigos. O Senhor, Rei 
de Israel, está no meio de ti e já não temerás nenhum 
mal. 16Naquele dia, dir-se-á a Jerusalém: «Não temas, 
Sião, não desfaleçam as tuas mãos. 17O Senhor teu 
Deus está no meio de ti, como poderoso salvador. Por 
causa de ti, Ele enche-Se de júbilo, renova-te com o 
seu amor, exulta de alegria por tua causa, 18acomo nos 
dias de festa». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 
As palavras não servem apenas para indicar 

conceitos abstratos, mas corporizam ideias, 
emoções, sentimentos, estados de alma, 
realidades misteriosas. Experimentar e saborear 
as palavras é um passo importante para as 
transmitir e, com elas, tudo o mais. Esta leitura 
não será assimilada sem isso.  

 

Saboreia leitor a força que clama 
jubilosamente... solta brados... exulta, rejubila... 
etc., e a repetição: está no meio de ti... 

Dá-lhe o colorido preciso, faz uma leitura 
musicada. Exercita-a muito bem. 
 

Comentário: 

 
Magnífico hino de júbilo a Sião, um 

cântico de esperança de salvação dirigido 
ao «resto» (v. 13) que pela sua fidelidade 
sobreviverá às tremendas calamidades que 
o profeta anuncia. Uma leitura cristã (lectio 
divina) do belíssimo texto enquadra-se às 
mil maravilhas nesta quadra litúrgica; por 
um lado, condiz com o tom de alegria deste 
Domingo, por outro, faz pensar nas palavras 
de Gabriel à Virgem Maria (Lc 1, 28.30.48); 
daí que condiz bem com este texto a 
tradução da saudação angélica «avé!» por 
«alegra-te!». 

V.14 – «Filha de Sião», «Filha de 

Jerusalém», forma poética de se dirigir aos 
habitantes da cidade, e mesmo a todos os 
israelitas (como aqui sucede). A Igreja é o 
novo «Israel de Deus», «o monte Sião» (Gal 
4, 26; 6, 16; Hbr 12, 22; Apoc 14, 1; 21).  

«Sião» (etimologicamente lugar seco) 
era a cidadela da capital, Jerusalém. 
Inicialmente designava a fortaleza 
conquistada por David aos jebuseus, a 
colina oriental de Jerusalém (Ofel), que 
começou a ser chamada «cidade de David», 
para onde este transladou a arca da aliança. 
Quando Salomão construiu o Templo, a 
Norte de Sião, e para lá levou a arca, 
também se começou a dar a esse lugar o 
nome de Sião. Depois veio a designar o 
conjunto da cidade de Jerusalém, ou todos 
os seus habitantes e mesmo todo o povo de 
Israel.  

Na tradição cristã, veio a dar-se uma 
confusão acerca da localização topográfica 
do monte Sião, ao situá-lo no Cenáculo, na 
colina ocidental da cidade alta. Esta 
confusão parece ter origem em que o 
Cenáculo foi considerado a sede da 
primitiva Igreja de Jerusalém, o novo 
«monte Sião», segundo Hbr 12, 22 e Apoc 
14, 1.  

A Arqueologia esclarece estes locais. 
___________________________________ 
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Salmo Responsorial 
Is 12, 2-3.4bcd.5-6 (R. 6) 

 

Monição:  
 

Mesmo nos dias de opressão mais cruel, o Povo 
de Deus continuou a acreditar numa salvação futura. 

Não se tratava dum optimismo infantil, mas de 
uma confiança inabalável no Senhor. 

Procuremos exprimir estes sentimentos, fazendo 
nossa a oração de Isaías. 
  
  

Refrão: EXULTAI DE ALEGRIA, 
 PORQUE É GRANDE NO MEIO DE VÓS      
                   O SANTO DE ISRAEL. 
  

Ou:             POVO DO SENHOR,  
                   EXULTA E CANTA DE ALEGRIA. 
  

Deus é o meu Salvador, 
Tenho confiança e nada temo. 
O Senhor é a minha força e o meu louvor. 
Ele é a minha salvação. 
  
Tirareis água com alegria das fontes da salvação. 
Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome; 
anunciai aos povos a grandeza das suas obras, 
proclamai a todos que o seu nome é santo. 
  
Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas, 
anunciai-as em toda a terra. 
Entoai cânticos de alegria, habitantes de Sião, 
porque é grande no meio de vós o Santo de Israel.  

 
____________________________________________

2ª  Leitura  (Fl 4, 4-7) 

 
Monição: 
 

 S. Paulo faz um solene convite à verdadeira 
alegria aos cristãos da Igreja de Filipos. Esta alegria 
nasce da comunhão com Deus e com os irmãos e 
ninguém no-la pode arrebatar. 

Acolhamos em nosso coração este convite que 
vem de Deus: Meus irmãos: Alegrai-vos sempre no 
Senhor (…) Seja de todos conhecida a vossa 
tolerância. Esta alegria tem uma razão de ser: O 
Senhor está próximo. 
 

Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Filipenses 
 

Irmãos: 4Alegrai-vos sempre no Senhor. Nova-
mente vos digo: alegrai-vos. 5Seja de todos conhecida 
a vossa bondade. O Senhor está próximo. 6Não vos 
inquieteis com coisa alguma; mas em todas as 
circunstâncias, apresentai os vossos pedidos diante de 
Deus, com orações, súplicas e acções de graças. 7E a 
paz de Deus, que está acima de toda a inteligência, 
guardará os vossos corações e os vossos 
pensamentos em Cristo Jesus. 

 
Palavra do Senhor. 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Tem  em conta o que foi dito sobre a primei-
ra leitura.  

Um dos defeitos graves de muitos leitores  é 

deixar cair a voz em cada ponto final.  É também 
iniciar a leitura com um volume 10 de voz, chegar 
ao meio com 7 e termina-la com 5. Não deve ser 
assim. Com o volume de voz com que inicias a 
leitura, deve ser o mesmo com que a terminas. 

Prepara, ensaia, exercita. 
 
Comentário: 

 
A carta é um escrito da prisão, num tom 

muito familiar e predominantemente 
exortatório, incitando a perseverar na vida 
cristã, apresentada como um desporto 
sobrenatural (3, 13-16). Ela tem aqui o «seu  
ponto culminante» (H. Schlier) 

V. 4 – «Alegrai-vos sempre no 

Senhor». A alegria é uma nota típica desta 
epístola (1, 3.18.25; 2, 2.17.18.28-29; 3, 1; 
4, 1.10) e da vida do cristão. É uma virtude 
para viver «sempre», pois não tem o seu 
fundamento em nada de efémero, mas «no 
Senhor», na certeza de que Deus é Pai 
providente, que «está próximo» – «no meio 
de ti» (1ª leitura); é uma alegria sobrena-
tural.  

A leitura, que fornece o mote do canto 
de entrada, deu origem à designação deste 
III Domingo do Advento como Domingo 
Gaudete, com manifestações de alegria 
pela proximidade da vinda de Cristo. Por 
isso, flores no altar, paramentos cor de 
rosa… 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Is 61, 1 (cf. Lc 4, 18) 

 

Monição:  
 

O Evangelho é sempre uma mensagem de 
alegria, embora, por vezes, em razão das suas 
exigências, nos pareça, à primeira vista, inimigo dela. 

Abracemos de coração agradecido, a alegria que 
nos traz a mensagem de Jesus.  
 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
  

O Espírito do Senhor está sobre mim: 
enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres. 

____________________________________________ 

Evangelho (Lc 3, 10-18) 
 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 10as multidões perguntavam a 
João Baptista: «Que devemos fazer?» 11Ele respondia-      
-lhes: «Quem tiver duas túnicas reparta com quem não 
tem nenhuma; e quem tiver mantimentos faça o 
mesmo». 12Vieram também alguns publicanos para 
serem baptizados e disseram: «Mestre, que devemos 
fazer?» 13João respondeu-lhes: «Não exijais nada além 
do que vos foi prescrito». 14Perguntavam-lhe também 
os soldados: «E nós, que devemos fazer?» Ele 
respondeu-lhes: «Não pratiqueis violência com 
ninguém nem denuncieis injustamente; e contentai-vos 
com o vosso soldo». 15Como o povo estava na 
expectativa  e  todos  pensavam  em seus corações se  

 
 

 
 

João não seria o Messias, 16ele tomou a palavra e 
disse a todos: «Eu baptizo-vos com água, mas está a 
chegar quem é mais forte do que eu, e eu não sou 
digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele 
baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. 
17Tem na mão a pá para limpar a sua eira e recolherá o 
trigo no seu celeiro; a palha, porém, queimá-la-á num 
fogo que não se apaga». 18Assim, com estas e muitas 
outras exortações, João anunciava ao povo a Boa 
Nova». 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
  

Continuamos hoje a ouvir a pregação 
daquele que veio a preparar os caminhos do 
Senhor, a sua vinda. A sua pregação tinha 
provocado uma forte sacudidela nas 
consciências, por isso temos hoje, num 
trecho exclusivo de S. Lucas, uma repetida 
pergunta, muito do seu gosto: «Que 
devemos fazer?» (v. 10.12.14; Lc 10, 25; 
18, 18; Act 2, 37; 22, 10). A conversão 
(pregada pelo Baptista) leva sempre a 
atitudes concretas de mudança de vida, vida 
nova que implica interrogar-se sobre 
deveres morais que se têm de cumprir, 
recorrendo a quem possa esclarecer a 
nossa consciência, uma vez que para actuar 
bem não basta actuar com «consciência 
certa, ou segura», mas é preciso actuar com 
«consciência verdadeira» (de acordo com a 
lei moral objectiva). Nesta formação da 
consciência para actuar segundo a vontade 
de Deus, devem-se ter muito em conta os 
deveres profissionais e do próprio estado, 
como é o caso aqui dos empregados do 
fisco (publicanos), dos soldados…  

V.16 – «Baptizar-vos-á com o Espírito 

Santo e com o fogo». Os exegetas, em 
geral, pensam que João profetiza o 
Sacramento do Baptismo – que dá o 
Espírito Santo e que purifica – embora 
alguns, tendo em conta o contexto – «a pá» 
de joeirar, «limpar a eira, recolher o trigo, 
queimar a palha» (Mt 13, 42) – pensem que 
o Baptista não sai da perspectiva vétero-
testamentária e que toma o baptismo em 
sentido figurado: seria o juízo escatológico 
anunciado pelos profetas, que o Messias 
levaria a cabo com a sua vinda no fim dos 
tempos. João Baptista, numa perspectiva do 
A.T., uniria a primeira à segunda vinda do 
Messias, a primeira em que veio como 
Salvador e a segunda em que virá como 
Juiz.  

Uma coisa é certa: João reconhece a 
insuficiência e o carácter transitório do seu 
baptismo, que não podia dar o Espírito 
Santo prometido em abundância para os 
dias do Messias, nem purificar a fundo as 
consciências. Por outro lado, na linguagem 
de Lucas parece haver uma alusão ao 
Pentecostes (Act 1, 5; 2, 3-4). 
_____________________________
_ 
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Oração Universal 

 

1. Para que no rosto da Igreja e dos seus filhos 
transpareça a alegria do Evangelho que os anima 
e a bondade do Espírito que a conduz, 
 oremos, irmãos. 
 

2. Para que os homens do poder e da riqueza 
não pratiquem violências com ninguém, 
sejam justos e repartam com os pobres, 
oremos, irmãos. 
 

3. Para que os que vão festejar este Natal, 
se disponham a uma verdadeira conversão 
e se abram aquela paz que só Cristo pode dar, 
oremos irmãos. 
 

4. Para que todos os que sofrem e desanimam 
encontrem corações que os acolham 
e mãos amigas que se lhes estendam, 
oremos, irmãos. 
 

5. Para que todos nós aqui presentes, 
baptizados no Espírito Santo e no fogo, 
sejamos trigo que Deus recolhe no seu celeiro. 
oremos, irmãos. 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
      
Dia 14 – S. João da Cruz  
               (Presbítero e Doutor da Igreja); 
____________________________________________ 

Afinal são iguais 

(homem e mulher)    
 

 

 

Muitas páginas já se escreveram para 
caracterizar a psicologia masculina e 
feminina, e o tema não se esgotou. Disse-se 
que o homem é o cérebro; que a mulher é o 
coração. Que o homem é um código que 
corrige; a mulher, um Evangelho que 
aperfeiçoa. Que o homem é capaz de todos 
os heroísmos; a mulher, de todos os 
martírios.  Que o homem é força, impulso, 
acção; a mulher, calor, motor, contempla-
ção. Mas o santo, o homem santo, é homem 
e é mulher; reune em si tudo o que há de 
bom no homem e tudo o que há de bom na 
mulher. O santo é capaz de tudo, porque 
está situado em Deus e Deus dá-lhe a força 
necessária para todos os heroísmos, todos 
os martírios, todas as acções apostólicas, 
todas as contemplações de amor. 
 

São Pedro começa a sua segunda Carta 
dirigindo-a “àqueles que receberam, pela 
justiça do nosso Deus e de Jesus Cristo, 
nosso Salvador, uma fé tão preciosa como a 
nossa” (2 Pd 1,1).  

Quer dizer que todos, homens e mulheres, 
cada um com o seu modo de ser, com as sua 
características psicológicas, temperamentais e 
caracteriológicas, todos, somos chamados à 
santidade, ainda que cada um de nós lá 
chegue pelo seu caminho próprio. 

 

Tua mão, como hoje se vê” (1Rs 8, 22-24).  
Salomão reinou durante quarenta anos, 

e a ele sucedeu-lhe no trono o seu filho 
Roboão, ainda muito jovem. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Meios de comunicação) 
 
Tende a certeza de que a Igreja, pelo 

seu lado, considera o vosso trabalho 
importante. O vosso trabalho exige uma 
preparação minuciosa, sensibilidade e 
experiência, como muitas outras profissões, 
mas também exige uma preocupação 
especial com a verdade, o bom e o belo. 
Isso é algo que temos em comum. 

(Conferência de imprensa no         
   Vaticano. 16.Março.2013) 

____________________________________________ 

   A insónia 
 

Stress e insónia são dois aspectos que 
caracterizam um dos lados mais negativos 
da nossa sociedade moderna, o das 
doenças causadas por excesso de cansaço 
ou esgotamento. 

A insónia oculta com frequência, uma 
série de causas, por vezes psicológicas, por 
vezes físicas, das quais o paciente pode 
estar mais ou menos consciente. 

A depressão pode levar à insónia. Neste 
caso a insónia faz parte do cortejo de 
sintomas oriundos deste mal, juntamente 
com profunda tristeza e inibição 
psicomotora. Nessa condição mórbida o 
indivíduo mostra-se desanimado, constante-
mente triste, apático, privado da vontade de 
viver. As características deste quadro clínico 
destacam-se pelos períodos de sono 
intermitente (despertamentos repetidos 
durante a noite com dificuldades de retomar 
o sono), quando não de despertamento 
precoce pela manhã.  

Se a insónia é, na maior parte das 
vezes, um sintoma, um sinal de doença,  
dificilmente um medicamento isolado poderá 
resolver o problema de forma definitiva. 
Necessita-se encontrar e combater a causa 
do problema, seja ele física ou psicológica. 
Isto, naturalmente, deve ser feito por 
profissionais competentes. 

É um erro crasso pretender curar a 
insónia tomando remédios receitados por 
amigos, e ou “comadres”. Cada caso 
precisa de ser analisado particularmente 
pelos especialistas que, a seu juízo, 
prescreverão medicamentos adequados e 
exercerão controlo médico sobre o paciente. 
___________________________________________________________ 

Visita-nos:   www.paroquiascesf.com 

 

 
 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

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

Deus Cumpre sempre as sua promessas 

 

Está formulada a promessa, e 
certamente não deixará de se realizar pois 
Deus é fiel e já provou ser o Deus que se 
compromete naquilo que promete. Deus é 
fiel, e esperava também uma resposta de 
fidelidade por parte da descendência (casa) 
de David que Ele mesmo edificava por 
amor, e à qual prometia perenidade. Na 
linguagem profética, a correcção “com varas 
e açoites” são as invasões doutros povos 
inimigos em castigo das infidelidades do 
povo, como depois virão a proclamar em 
alta voz quando Israel e Judá forem 
invadidos e levados para o exílio. 

Neste momento, estamos diante da 
promessa messiânica (promessa feita por 
Deus ao Seu ungido=Messias=rei, e sobre a 
sua descendência, igualmente ungida=mes-
siânica=real) mas não podemos falar ainda 
propriamente de esperança messiânica. 
Porquê?! O facto é que o nosso olhar vê 
sempre muito aquém dos horizontes da 
Palavra de Deus na nossa vida, e o alcance 
inicial da profecia não ia além de Salomão, 
filho de David. Com efeito, David entendia 
como coração da promessa – já que tinha 
sido o que lhe dera origem – a construção 
do templo para o Senhor. Como Deus lhe 
dissera que seria um descendente seu a 
construir para Si o templo, e David 
entendeu-o referido ao seu descendente 
imediato, começou a mandar trazer material 
para a construção para Jerusalém, 
preparando tudo de modo que, ao morrer e 
subir ao trono Salomão, apenas faltasse 
edificar. E assim foi. Salomão sucedeu a 
seu pai e teve um reinado brilhante: 
construiu um magnífico templo a Deus e 
transladou para lá a Arca da Aliança (1Rs 8, 
1-9), manteve o povo unido em torno do 
trono do seu pai David, tornou-se símbolo 
do rei possuído pelo Espírito de Deus que o 
enchia de sabedoria e fazia soberano de um 
tempo que continuava o Shalom conseguido 
por seu pai, tempo de paz, justiça e 
prosperidade (1Rs 8, 62-66). Então, aos 
olhos de todos, estava encerrado o ciclo 
aberto pela profecia de Natan a David. A 
promessa de Deus estava (assim parecia…) 
cumprida, como é bem claro no discurso de 
inauguração do templo feito por Salomão: 
“Senhor Deus de Israel, Tu cumpriste 
sempre as Tuas promessas para com o Teu 
servo David, meu pai. Tudo o que disseste 
com a Tua boca,  tudo isso cumpriste com a 
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