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Maria 
“Deus podia ter feito um mundo 

melhor  e um céu maior,  
mas não uma Mãe de maior 

grandeza que Maria.” 

(São Bernardo) 

informação 
 

Esta é a segunda Edição do Jornal do 
Leitor, apresentada no sistema “Online” 
que pode ser impresso sempre que se 
desejares. 

Localização (sait) para consultar o 
Jornal ou imprimi-lo: 

www.paroquiascesf.com 
www.paroquiadecarvalhosa.com 
www.paroquiadeeiriz.com 
www.paroquiadesanfins.com 

Apesar da mudança ora feita, o Jornal 
do Leitor continuará junto dos leitores, 
todas as semanas. 
_________________________________________ 
 

Ser Leitor é ser...(31) 

           
Continuamos hoje, Leitor, a publicar 

as restantes oito recomendações que não 
deves esquecer: 

9 – Olha tranquilamente a 
Assembleia, antes de iniciar a leitura: 
trata-se de uma arte de comunicação, em 
que os olhos têm também a sua função.  

10 – Durante a leitura deve haver 
pequenos silêncios que servem para 
estruturar o texto e para realçar frases e 
expressões importantes.  

11 – Separa o título da leitura, e a 
aclamação final, do texto da leitura. Tanto 
o título como a aclamação final devem ser 
ditos com os olhos postos na Assembleia.   

12 – Lê devagar. A pressa – temo-lo 
dito várias vezes – é o maior defeito dos 
Leitores, mesmo dos mais experientes. 
Uma leitura rápida impede os ouvintes de 
seguir as ideias e os sentimentos 
expressos no texto.  

13 – Lê com ritmo. A lentidão 
excessiva, pode, ao contrário, criar 
buracos no sentido da frase e tornar a 
leitura pesada.  

14 – Articula e vocaliza 
correctamente, movendo os lábios e 
pronunciando todas as sílabas. O leitor 
deve estar particularmente atento aos 

finais das palavras que, na nossa fonética, 
tendem a não ser ouvidas. Corrigir esta 
tendência. 

15 – Usa um tom justo de voz e 
procura ser expressivo, esforçando-te 
para que a leitura corresponda, com maior 
fidelidade, ao texto que se lê, de acordo 
com o sentido geral e com o género 
literário próprio. 

16 – Se há várias Leituras e vários 
leitores, procure-se distribuir cada leitura 
por diferentes Leitores. Será conveniente 
distribuir os timbres de voz pelas 
diferentes leituras, alternando, inclusiva-
mente, uma voz feminina com uma voz 
masculina.  

Exercita com competência, leitor, 
estas dezasseis recomendações, porque 
o serviço de Leitor litúrgico, assim o exige, 
para bem e enriquecimento das 
celebrações. 
_________________________________________ 
 

imaculada Conceição 
 

Neste ainda começo do Advento, 
celebra a Igreja universal a solenidade da 
Imaculada Conceição da Virgem Santa 
Maria. É um privilégio singular que lhe foi 
concedido em atenção a ter sido escolhida 
para Mãe do Redentor.  

Ela é a Mulher a que se refere Deus 
no Génesis, quando Se dirige a Adão e 
Eva, depois do pecado original, e a Mulher 
do Apocalipse vestida de sol, com a lua 
debaixo dos pés e coroada de doze 
estrelas.  

Deus criou o mundo em paz que o 
pecado destruiu. O nascimento do 
Príncipe da paz é preparado por Deus em 
Maria, desde o privilégio da sua 
Imaculada Conceição.   

Alegremo-nos com Ela preparando-        
-nos para participar na sua festa. 
_________________________________________ 
 

introdução 
        

 Há um modo de apresentar Nossa 
Senhora que desencoraja, em vez de 
animar; afasta, em vez de aproximar; 
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divide, em vez de unir os irmãos da 
mesma fé.  

Trata-se de um certo estilo de 
devoção que  se  reflecte  em  imagens e 
estátuas, algumas vezes de péssimo 
gosto, e em afirmações que têm pouco a 
ver com a palavra de Deus.  

Para algumas pessoas é quase um 
despeito ouvir falar de tantos «privilégios» 
concedidos a Maria e pergunta-se por que 
é que Deus não os dá a todos. 

Maria é certamente uma obra-prima e 
diante de uma obra de arte o pensamento 
vai para o pensamento que a criou. O 
projeto de  Deus, no qual Maria deve ser 
inserida, é descrito na segunda Leitura.    
A primeira Leitura descreve-nos aquilo que 
o homem é capaz de fazer sem Deus. 
Também do material mais frágil e 
inconsistente, Deus sabe tirar obras 
extraordinárias. Se em Maria Ele mostrou 
tanta habilidade, estamos certos de que 
também de nós, pobres pecadores, 
saberá retirar uma obra-prima.   

Maria é apenas uma criatura, não tem 
nada de seu. Tudo nela é obra do 
Omnipotente «cujo nome é Santo» (Lc 1, 
49). Por isso no trecho evangélico é 
chamada «cheia de graça».  

É a mesma graça que Deus quer doar 
em plenitude também a nós. 
_________________________________________ 
 

1.ª Leitura (Gn 3, 9-15.20) 

 

Monição:  
 

Na leitura do Livro do Génesis, que vamos 
escutar, o Espírito Santo nos transmite verdades que 
estão na origem da nossa situação terrena. 
Recordaremos o pecado dos nossos Primeiros Pais, 
e o amor de Deus por nós que permanece intacto 
apesar da nossa recusa. O Senhor promete um 
Salvador, e aparece já anunciada a presença da 
Mulher pela qual chegará ao Mundo o Redentor que 
vence o mal e o demónio. 
  

Leitura: 
 

Leitura do Livro do Génesis 
 

9Depois de Adão ter comido da 
árvore, o Senhor Deus chamou-o e 
disse-lhe: «Onde estás?». 10Ele 
respondeu: «Ouvi o rumor dos vossos 
passos no jardim e, como estava nu, 
tive medo e escondi-me». 11Disse Deus: 
«Quem te deu a conhecer que estavas 
nu? Terias tu comido dessa árvore, da 
qual te proibira comer?». 12Adão 
respondeu: «A mulher que me destes 
por companheira deu-me do fruto da 
árvore e eu comi». O Senhor 13Deus 
perguntou à mulher: «Que fizeste?» E a 
mulher respondeu: «A serpente 
enganou-me e eu comi». 14Disse então 

o Senhor Deus à serpente: «Por teres 
feito semelhante coisa, maldita sejas 
entre todos os animais domésticos e 
entre todos os animais selvagens. Hás-
-de rastejar e comer do pó da terra 
todos os dias da tua vida. 15Estabe-
lecerei inimizade entre ti e a mulher, 
entre a tua descendência e a descen-
dência dela. Esta te esmagará a cabeça 
e tu a atingirás no calcanhar». 20O 
homem deu à mulher o nome de «Eva», 
porque ela foi a mãe de todos os 
viventes. 

 

Palavra do Senhor. 
 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura contém várias perguntas, 
com as correspondentes respostas e 
importa fazê-las devagar e de forma 
expressiva.  

É isso. Presta atenção a este diálogo 
e às interrogações entre Deus e Adão. 
Exercita isso muito bem, Leitor. 

Por fim, tal como aprendeste, desliga 
a leitura em “O homem deu à mulher o 
nome de «Eva»...” 

Finalmente, verifica o texto e exercita 
alguma palavra mais difícil de pronunciar.  
 

Comentário: 
 

Porque é que... ? 

Os povos do antigo Médio Oriente não 
apreciavam fazer raciocínios abstractos. 
Preferiam comunicar o seu pensamento, 
as suas reflexões mais profundas, através 
de imagens, narrações, parábolas, 
enigmas. 

O trecho que nos é proposto nesta 
primeira Leitura não é a crónica de um 
facto acontecido no início do mundo, mas 
uma reflexão sobre a condição humana. É 
uma história mediante a qual Deus quer 
projectar a sua luz sobre alguns enigmas 
inquietantes: por que é que sofrem e 
morrem os homens? Por que é que a mu-
lher é atraída pelo homem e este procura 
dominá-la? Por que é que as pessoas 
vivem como se Deus não existisse? Por 
que é que o trabalho é tão cansativo? Por 
que é que os campos são tantas vezes 
avaros ao dar os seus produtos? Por que 
é que a gravidez é dolorosa? 

Iniciemos com a descodificação das 
imagens, utilizadas no relato: 

O trecho deve ser enquadrado antes 
de mais no seu contexto: «Depois de 
Adão ter comido da árvore...» O que 
aconteceu?! Que sarilho foi provocado? 
Foi comido um fruto proibido. O homem 
alimentou-se, avidamente, de um alimento 
envenenado que o leva à morte e à des-

composição (descomposto). Aqui está o 
que fez: pôs-se no lugar de Deus. 

 

O homem quis prescindir de Deus. 
 

 O homem quis prescindir de Deus                 
e não aceitou a própria condição humana, 
considerou-a um limite, um absurdo, uma 
barreira, e quis ultrapassá-la para poder 
mover-se num estado de absoluta 
liberdade. Experimentou a ebriedade da 
independência das escolhas, pensou que 
apenas seria completamente feliz quando 
chegasse a estabelecer, sozinho, o que é 
bem e o que é mal. Quis gerir a própria 
vida prescindindo do Senhor. 

Não se trata de um pecado feito uma 
vez só, na história da humanidade. É a 
dinâmica de cada pecado. Esta ebriedade 
do ser autossuficiente, esta  ilusão de 
poder fazer, sozinhos, escolhas arbitrá-
rias, independentes de Deus, é compa-
rada pela Bíblia a uma serpente. 

Não se trata de um diabo invejoso que 
tenta o homem. A serpente é a imagem da 
insensatez do homem, das astúcias que 
inventa para alcançar a felicidade. 
Ninguém faz o mal pelo mal. Todos 
procuram o bem. Infelizmente, quando se 
recusa a luz de Deus e se seguem os 
próprios caprichos, falha-se o alvo, 
aponta-se ao objectivo errado e provoca-     
-se a própria ruína. 

 

Uma ideia falsa de Deus. 
 

Na origem de cada pecado está 
sempre «a serpente»: uma ideia falsa de 
Deus, uma imagem deformada que 
penetra na mente e no coração de forma 
dissimulada, silenciosa, e leva a escolher 
o mal. Deus deixa de ser considerado o 
criador e o salvador que quer a felicidade 
do homem, mas é o antagonista, aquele 
que impõe limites, obrigações, proibições, 
interdições. Este Deus é detestável, é 
melhor passar sem Ele, ou melhor, deve 
ser eliminado. O homem – pensa-se – 
pode acreditar n'Ele enquanto é menor 
(criança / pobre) mas quando cresce 
(adulto / rico), quando toma consciência 
de si, deixa de perceber o que pode fazer 
de Deus. O erro nasce do facto que se fala 
de Deus legislador antes de  ter entendido 
o Deus amor. 

Na verdade, o homem só confia em 
Deus se estiver convencido do seu amor, 
doutra forma torna-se vítima da 
«serpente»: entregar-se-á às próprias in- 
tuições, aos próprios pensamentos vãos. 

 

 A nudez (o vazio / a pobreza / a 

fragilidade) do homem. 
 

file:///L:/ide
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Depois, a narração insiste numa 
terceira imagem, a da nudez: 

Diz o texto sagrado: «Tanto o homem 
como a mulher andavam nus, sem 
sentirem nenhuma vergonha por isso» 
(Gn 2, 25). É importante sublinhar este 
facto: a nudez não é uma consequência 
do pecado, é anterior e não incomoda o 
homem. 

A nudez é aqui simplesmente o 
símbolo da condição humana. Não indica 
um estado de inferioridade, uma situação 
humilhante e degradante. Job de facto 
exclama: «Eu saí nu do ventre da minha 
mãe» (Jb 1, 21). O homem equilibrado 
aceita com serenidade e com alegria a 
sua «nudez», isto é, a sua condição de 
criatura, maravilhosa no corpo e na 
mente, mas também frágil, débil, efémera. 
E aceita-a com todas as suas 
consequências: a fome, o cansaço, a 
ignorância, a dor, a morte. Estar doente, 
ser deficiente não é uma derrota… é uma 
condição de nudez, é a própria condição 
natural. 

É depois do pecado que a nudez 
começa a provocar vergonha, ou seja, a 
ser considerada uma derrota. O homem 
então quer ir mais além. Decide procurar a 
felicidade com as suas astúcias humanas. 
Quer tornar-se um super-homem. Decide 
vencer contra Deus, mas descobre-se 
destruído na sua humanidade. 

 

Fora de Deus, desorienta-se 
 

Depois, o homem já não ocupa o seu 
lugar na criação: Deus procura-o, chama-
o: «Onde estás?», mas não o encontra 
porque já não está onde deveria estar. 

Portanto, o homem construiu o seu 
próprio mundo, fechou-se no egoísmo. 
Deixou de considerar Deus como o amigo 
com quem passeava no jardim, viu-O 
como um adversário a temer, a evitar, a 
manter à distância, como um tirano que 
ameaça a sua independência e a sua 
liberdade. «Apercebi-me de que andavas 
no jardim e tive medo». 

É… o pecado quebra a relação de 
confiança entre as pessoas. Adão acusa 
Eva e, indirectamente, também Deus: «A 
mulher que me deste para viver comigo é 
que me deu do fruto dessa árvore e eu 
comi». A mulher por sua vez lança a culpa 
sobre a serpente e, por conseguinte, 
ainda sobre Deus, porque a serpente é –  
como vimos –  a actuação das astúcias 
humanas, é o uso desconsiderado da 
própria liberdade de escolha. Aqueles que 
pecam atiram à cara uns dos outros a 
responsabilidade das próprias desgraças, 
agridem-se, odeiam-se. Deus criou os 
homens para que se ajudem. O pecado, 

pelo contrário, divide-os, distancia-os, 
torna-os inimigos. 

 

A resposta de Deus 
 

Por fim, a resposta de Deus ao 
pecado do homem: 

A derrota do homem é definitiva? O 
homem fará sempre escolhas que o 
afastam de Deus, dos irmãos, de si 
mesmo e da criação? A «serpente» que 
se encontra nele, conseguirá sempre 
vencer e levá-lo a procurar a felicidade por 
caminhos errados? 

A narração termina com uma maldição 
da serpente. Deus põe-se, desde o início 
da história, do lado do homem. Com a sua 
palavra retira toda a força à serpente e 
anuncia-lhe a derrota: arrastar-se-á pelo 
chão, «comerá terra», como os inimigos 
derrotados.  

Depois, há o anúncio de esperança: a 
luta entre a «serpente» e o homem 
continuará até ao fim do mundo, mas a 
descendência da mulher prevalecerá e 

esmagará a cabeça da «serpente». 
__________________________________________ 
 

Salmo Responsorial 
Sl 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4 (R. Ia) 

  

Monição:  
 

No salmo que vamos rezar repetiremos “Cantai 
ao Senhor um cântico novo”; e de facto a maior 
“novidade” que aconteceu na Terra desde o início da 
Criação foi a concepção da criatura nova, Maria, que 
inaugura a Nova Criação da Humanidade redimida. 
  

Refrão: 
 

CANTAI AO SENHOR UM CÂNTICO NOVO: 
O SENHOR FEZ MARAVILHAS. 
  

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. 

__________________________________________ 
 

2.ª Leitura (Ef 1, 3-6.11-12) 

 

Monição:  
 

São Paulo recorda-nos o Projecto divino para o 
homem, que foi destruído pelo pecado dos nossos 
Primeiros Pais, e restaurado por Jesus Cristo e em 
Jesus Cristo, com a perfeita cooperação de Maria. 

 

 Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Efésios 
 

3Bendito seja Deus, Pai de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, que do alto dos 
Céus nos abençoou com toda a espécie 
de bênçãos espirituais em Cristo. 
4N’Ele nos escolheu, antes da criação 
do mundo, para sermos santos e 
irrepreensíveis, em caridade, na sua 
presença. 5Ele nos predestinou, confor-
me a benevolência da sua vontade, a 
fim de sermos seus filhos adoptivos, 
por Jesus Cristo, 6para louvor da sua 
glória e da graça que derramou sobre 
nós, por seu amado Filho. 11Em Cristo 
fomos constituídos herdeiros, por 
termos sido predestinados, segundo os 
desígnios d’Aquele que tudo realiza 
conforme a decisão da sua vontade, 
12para sermos um hino de louvor da 
sua glória, nós que desde o começo 
esperámos em Cristo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Toma cuidado, Leitor, porque se esta 
Leitura não for bem proclamada, pode não 
ser entendível pela assembleia que vais 
encontrar pela frente.  

Respeita a pontuação, sobretudo os 
pontos, não coles as frases, lê devagar. 
Insiste-se nesta recomendação, porque 
ela vale para todas, todas, todas as 
leituras e é tão pouco respeitada pelos 
Leitores.  

A Leitura não é fácil, se tivermos em 
conta que o tamanho do texto é composto 
apenas por quatro longas frases. E em 
todas elas deves dar-lhe uma tonalidade 
alegre, uma expressão jubilosa, porque o 
texto pede isso.  

Toma atenção a algumas palavras 
mais difíceis de expressar, tais como: 
irrepreensíveis / predestinou / benevolên-
cia / predestinados / desígnios / e outras.  

Exercita estas palavras e a Leitura 
também. 
 

Comentário: 
 

A primeira Leitura apresentou-nos a 
condição do homem. Desde os inícios da 
história esteve à mercê da «serpente», 
começou a sonhar projectos alternativos 
aos de Deus e decretou a própria ruína. 
Deus interveio a seu favor e prometeu 
estar a seu lado nesta luta sem quartel 
contra a «serpente». 

Maria é o sinal mais nítido do triunfo de 
Deus sobre o mal. É Imaculada desde a 
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sua concepção, ou seja, na totalidade da 
sua existência. Nela, a «serpente» nunca 
prevaleceu, as suas escolhas estiveram 
sempre em sintonia com o projecto de 
Deus. 

Nesta altura insere-se a mensagem de 
alegria – surpreendente, inesperada – da 
segunda Leitura. Num longo hino de 
bênção a Deus pelas maravilhas por Ele 
operadas em favor dos homens, anuncia-              
-se também o nosso destino: «Deus 
escolheu-nos, antes da criação do mundo, 
para sermos santos e imaculados». 

Também nós, como Maria, seremos 
imaculados. Também em nós o mal 
sofrerá uma derrota total. Mas vejamos 
brevemente o texto deste hino. 

Inicia com um louvor ao Senhor: 
«Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor 
Jesus Cristo». 

A «Bênção» é a forma mais 
característica da oração judaica. O 
Israelita piedoso pensa a cada momento 
do dia, nas intervenções de Deus em 
favor do seu povo, recorda os benefícios 
que lhe foram concedidos e agradece-         
-Lhe pronunciando uma «Bênção». 
Mesmo quando se dirige a Ele para lhe 
pedir algo, nunca diz «Senhor, dá-me a 
saúde, o perdão, dá-me isto ou aquilo...», 
diz sempre: «Bendito sejas tu, Senhor 
nosso Deus, Tu que curas. Tu que 
perdoas, Tu que dás todos os bens, 
concede-nos... (isto e aquilo, etc.)». 

O hino continua a narrar os 
inumeráveis favores concedidos pelo 
Senhor. Já antes da criação do mundo, 
Ele tinha pensado em nós. São infinitos os 
mundos maravilhosos que, na sua 
omnipotência, Deus teria podido criar. Mas 
escolheu o nosso. Depois movido pelo 
seu imenso amor, não se limitou a dar-nos 
a vida. Ele idealizou um projecto de 
salvação para toda a humanidade. 

E aqui está este projecto: Ele decidiu 
que todos os homens formassem uma só 
pessoa em Cristo, que recebessem a sua 
vida divina e fossem introduzidos na sua 
família. Assim poderão ser eternamente 
felizes com Ele. A humanidade não está 
destinada à ruína e à destruição, mas à 
alegria perene. 

Nesta altura, diante da certeza da 
vitória do amor de Deus, nada mais 
podemos fazer que retomar o nosso canto 
de bênção: Ele que realizou grandes 
obras em Maria realizará os seus 
projectos de salvação também em nós. 

É verdade que constatamos ainda 
muitas vitórias da «serpente», acontecem 
muitos factos dramáticos, há ainda 
tragédias, guerras, calamidades naturais, 
doenças, desgraças. Não obstante tudo, 
em cada momento, somos chamados a 

«abençoar Deus», a manifestar a nossa 
confiança nas sua hábeis mãos de artista, 
estamos certos de que Ele está realizando 
o seu sonho. 
__________________________________________ 
 

Aclamação ao Evangelho 
(Lc 1, 28) 

 

Monição:  
 

Aclamemos o Evangelho com coração 
agradecido ante o mistério da Encarnação do Filho 
de Deus.  

 

Refrão:   ALELUIA, AL.ELUIA! 
 

Avé-Maria, cheia de graça,  
o Senhor é convosco, 
bendita sois Vós entre as mulheres. 

__________________________________________ 
 

Evangelho (Lc 1, 26-38) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 
 

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

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Para compreender a mensagem deste 
texto evangélico é necessário evitar um 
perigo, o de interpretá-lo como uma 

página de crónica, precisa e exacta nos 
mínimos particulares. Lucas não está 
interessado em fornecer informações que 
satisfaçam a curiosidade dos seus 
leitores. A sua finalidade é outra: quer 
levar a entender quem é o filho de Maria. 
Para isso que faz? Emprega um modo de 
narrar, em uso no seu tempo, e que os 
seus leitores compreendem muito bem: 
apresenta a anunciação a Maria servindo-
-se de algumas citações muito famosas do 
Antigo Testamento. Procuremos entender 
o género literário que  ele  utilizou,  para 
depois poder apreender (agarrar) a 
mensagem do trecho. 

Nascimentos extraordinários 

Iniciamos com uma observação: na 
Bíblia não é a primeira vez que é 
anunciado o nascimento extraordinário de 
um menino. Certamente todos recordamos 
os anúncios dos nascimentos de Isaac 
(Gn 17-18), de Sansão (Jz 13), de Samuel 
(1 Sm 1) e de João Baptista (Lc 1, 5-25). 
Teremos até posto a questão, o porquê 
destes homens, aos quais é confiada uma 
missão extraordinária, nascerem todos de 
um modo «anormal», não são – por assim 
dizer – frutos naturais da fecundidade 
humana. Nascem de pais idosos, de mães 
estéreis ou – como no caso de Maria – de 
uma mulher que ainda não teve relações 
com o marido. É curioso que nos 
evangelhos apócrifos (não reconhecidos 
pela Igreja) também o nascimento de 
Maria é apresentado do mesmo modo: os 
seus pais – Ana e Joaquim – são velhos, 
a mãe estéril… 
      Apresentando desta forma a vinda ao 
mundo destas personagens, a Bíblia quer 
sublinhar uma verdade teológica: estas 
pessoas são um dom do céu. A salvação 
(ou a esperança, ou a libertação) que elas 
trazem não é devida às capacidades 
humanas, mas vem de Deus. 

Se a estes anúncios de nascimentos 
extraordinários acrescentarmos também 
os trechos que narram as vocações de 
Moisés (Ex 3, 2-12) e de Gedeão (Jz 6, 12-
22), verificamos uma outra particularidade 
interessante: estas narrações são 
construídas todas do mesmo modo, têm o 
mesmo esquema, contém os mesmos ele-
mentos, enfim, assemelham-se como 
tijolos saídos do mesmo molde. É fácil 
verificar, por exemplo, como em todas 
estas narrações: em primeiro lugar 
aparece o anjo do Senhor; depois, aquele 
que recebe o anúncio, tem medo; o anjo 
então anuncia o nascimento de um 
menino, diz qual é o seu nome e qual é a 
missão à qual está destinado; em seguida 
é exposta uma dificuldade ou é 
apresentada uma objecção; o anjo 
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responde e dá um sinal que, pontual-
mente, se realiza. 

A repetição sistemática de todos estes 
elementos indica que o autor segue um 
esquema fixo. Não escreve um trecho de 
crónica. Por consequência não fazem 
sentido perguntas como estas: por que é 
que Maria teve medo? O anjo entrou a pé 
pela porta ou passou, voando, através da 
janela? Por que é que Maria – que tinha 
casado para ter filhos – se admira que lhe 
seja anunciada uma maternidade? 

Tendo presente estas observações, 
procuremos apreender a mensagem que 
Lucas nos quer levar a assimilar. 

Messias  pobre  entre  os pobres 

    Os Israelitas imaginavam o Messias 
como um rei grande, forte, rico e 
poderoso, e por isso os olhos de todos 
estavam postos em Jerusalém, a grande 
cidade onde estava o templo e o sinédrio, 
onde se praticava a religião em toda a sua 
pureza e onde residiam grandes mestres 
que instruíam o povo na Lei de Deus.  
     O Senhor, porém, segue uma lógica 
diferente da lógica dos homens. Ele 
costuma realizar os seus projectos 
servindo-se de meios humildes, peque-
nos, débeis. Vejamos nos particulares as 
suas escolhas. 
    Antes de mais os seus olhos pousam 
sobre uma minúscula aldeia da Galileia, 
perdida entre as montanhas, uma aldeia 
que nunca foi nomeada no Antigo 
Testamento. Os Galileus eram gente rude, 
ignorante, e até mesmo impura porque, 
vivendo em contacto com os pagãos se 
tinham de certa forma corrompido. Os sa-
cerdotes de Jerusalém consideravam-nos 
«meio-pagãos». A Filipe que um dia viria a  
falar com entusiasmo  de  Jesus de 
Nazaré, Natanael responde, trocista desta 
forma: «De Nazaré pode lá vir alguma 
coisa boa?». (Jo 1,45-46). 

Depois, a quem se dirige Deus? Quem 
escolhe? Não chama um grande libertador 
como Gedeão ou um homem forte como 
Sansão, um rei sapiente (sábio) como 
Salomão, mas uma mulher, uma virgem. 

Esclarece-se desde já que, a 
classificação de «virgem» para nós é uma 
honra, um sinal de valor, de dignidade, de 
grandeza. Em Israel não era assim. Era 
apreciada a virgindade antes do 
matrimónio, mas permanecer nesta condi-
ção para toda a vida era considerado uma 
vergonha para uma rapariga: era a 
demonstração da sua incapacidade em 
atrair sobre si os olhares de um homem. 
Quem não tinha filhos era uma árvore 
seca que não dava fruto. 

A palavra «virgem» assumiu assim 
uma conotação depreciativa. Nos 

momentos mais dramáticos da sua 
história, Jerusalém derrotada, humilhada, 
destruída e sem esperança, é chamada 
«virgem Sião». (Jr 31,4; 14,13). Nela a 
vida foi interrompida, é como uma mulher 
incapaz de gerar. 

Maria é virgem não somente no 
sentido biológico (como a Igreja sempre 
acreditou), mas também no sentido 
bíblico: é pobre e disposta a deixar-se 
«encher de graça» pelo Senhor. 

 No dia da anunciação não festejamos 
a integridade moral de Maria (da sua 
perfeição não duvidamos), mas somos 
convidados a contemplar as «grandes 
coisas»  que  nela  operou  Aquele  que  é 
«Potente» e «Santo é o seu nome». Se 
Ele realizou uma obra maravilhosa numa 
«sua serva» que apenas Lhe podia 
colocar à disposição a sua «nulidade» (Lc 
1, 48-49), saberá extraír uma obra-prima 
também da nossa miséria, da nossa 
baixeza, da nossa pobreza. 

Lucas é o evangelista dos pobres e, 
desde esta primeira página  do seu livro, 
sublinha que as escolhas de Deus são 
«pelos últimos da terra». O homem que se 
abate diante do próprio pecado, das 
próprias fraquezas, das próprias faltas é 
um presunçoso, convencido de que a 
Deus só agradam aqueles que – como o 
fariseu no templo – estão em condições 
de se apresentarem a Ele revestidos de 
um lindo manto de boas obras (Lc 18, 9-
14). Pelo contrário, a Deus nós podemos 
apenas oferecer a nossa pobreza. É Ele 
que transforma o deserto em jardim e os 
jardins em florestas (Is 32, 15), da mesma 
forma que mostrou saber tornar fecundo o 
ventre «desértico» de uma virgem. 

Diálogo do anjo com Maria 

Chegados aqui podemos introduzir a 
mensagem central do evangelho de hoje. 
       As primeiras palavras do anjo são: 
«Alegra-te, ó escolhida de Deus. O 
Senhor está  contigo».  

Ora, o  mensageiro  celeste  (o Anjo) 
não inventou ali, de momento, esta 
expressão, nem lhe foi ensinada no 
paraíso, antes de partir. Trata-se de uma 
frase que Lucas retomou dos profetas e 
colocou na sua boca. 

Foi pronunciada pela primeira vez por 
Sofonias. (Sf 3, 14-18; Zc 9, 9). Se a 
cidade considerasse os próprios pecados, 
deveria esperar a destruição e a ruína. 
Pelo contrário, o profeta convida-a a 
alegrar-se e a exultar. Não se deve abater 
porque «o Senhor está nela e pronto a 
salvá-la». 
       Aquilo que Lucas nos quer dizer é 
que, no filho de Maria, realizaram-se todas 
as profecias: a virgem concebeu, como 

anunciou Isaías (7, 14) e Deus tornou-se 
presente como salvador do seu povo em 
Maria, identificada com a filha de Sião de 
que falou Sofonias. 
 Na Bíblia, quando Deus dirige uma 
mensagem a alguém, geralmente chama-          
-o por nome. Na nossa narração o nome 
de Maria é substituído por «amada por 
Deus» e quando Deus muda o nome a 
uma pessoa significa que a destina a uma 
missão particular. Qual é então a missão 
confiada a Maria? É a de proclamar a to-
dos o que pode realizar o amor gratuito de 
Deus. Ao Senhor apenas ela pode 
oferecer – como atrás se dizia – a sua 
pobreza e Ele enriqueceu-a com  os seus 
dons; ofereceu a sua virgindade e Ele 
tornou-a fecunda. 

Olhando para ela, cada pobre deve 
alegrar-se porque se dá conta de estar na 
condição ideal para ser «amado por 
Deus», como Maria. 

Depois da saudação, o anjo anuncia a 
Maria o nascimento de um filho ao qual «o 
Senhor Deus dará o trono de seu 
antepassado David. Governará para 
sempre os descendentes de Jacob e o 
seu reinado não terá fim» Ora, também 
estas palavras não foram inventadas por 
Lucas, pois encontram-se, quase 
idênticas, na boca da Natã (2 Sm 7, 12-
17). O evangelista Lucas quer dizer-nos  
que, no filho de Maria, se realizou a 
profecia feita a David: é Jesus o Messias 
esperado, cujo reino será eterno. 
      Nunca o esqueçamos: Ele é o único 
Messias, não virá um outro, ninguém o 
pode substituir. Hoje, como no passado, 
aparecem pessoas que se apresentam 
como novos messias, como novos sal-
vadores (há-os de todos os tipos: 
políticos, economistas, religiosos, 
intelectuais...). Quem pretende substituir-
se a Jesus e indica estradas diferentes 
das suas, quem, por exemplo, incita a 
odiar, a matar, a acumular de modo 
egoísta os bens, a viver de forma imoral, a 
abortar…  não  pode ser seguido. Mesmo 
que estes «messias» possam ter o seu 
momento de glória, consola o facto de 
que… não é a eles que Deus prometeu 
um reino eterno. 

“Pequenos” que se tornam grandes 

     Volta pela boca do anjo o tema dos 
pequenos que se tornaram grandes pela 
benevolência de Deus. David era um 
pastor, era o mais novo dos seus irmãos; 
Deus foi busca-lo aos pastos onde 
cuidava do rebanho e fez dele um rei 
glorioso e poderoso. Agora Deus retoma a 
iniciativa a partir de uma situação de 
pobreza: a família de David já não é 
grande, foi destronada, perdeu todo o 
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poder. O «Potente» intervém: toma um 
rebento, um filho da descendência de 
David e dá-lhe o reino eterno. 
     À objecção de Maria o anjo responde: 
«O poder do Deus Altíssimo te cobrirá 
como uma nuvem. No Antigo Testamento 
a sombra e a nuvem indicam a presença 
de Deus. Durante o êxodo, por exemplo, 
Deus precedia (ia à frente) do seu povo 
numa coluna de nuvens (Ex 13, 21); 
também uma nuvem cobria a tenda onde 
Moisés entrava para encontrar Deus (Ex 
40, 34-35); igualmente quando o Senhor 
descia sobre o Sinai para falar com 
Moisés, o monte estava coberto por uma 
densa nuvem (Ex 19, 16). 

Dizendo que sobre Maria pousou a 
sombra do Altíssimo, Lucas diz-nos que 
nela se tornou presente o próprio Deus. 
Estamos, portanto, diante de uma 
profissão de fé deste evangelista na di-
vindade do filho de Maria. 

As últimas palavras do anjo são: «É 
que para Deus não há nada impossível». 
São as mesmas que o Senhor disse a 
Abraão quando lhe anunciou o 
nascimento de Isaac (Gn 18,14). 
     Diante de Deus sentimo-nos dema-
siado pobres, demasiado indignos. 
Considerando a nossa vida encontramos 
talvez muitos pecados, muitas coisas 
erradas, muitos hábitos maus. Não pode-
mos perder a coragem e pensar que para 
nós não existe salvação. Recordemos: 
para Deus «não há nada impossível». Ele 
costuma iniciar as suas obras-primas 
precisamente onde encontra mais 
pobreza, maior miséria. 

Resposta da Virgem 

     Uma última palavra sobre a resposta 
de Maria: «Servirei  o Senhor como ele 
quiser. Seja como tu dizes». 

Ninguém tinha entendido o projecto de 
Deus. Não o tinham entendido David, 
Natã, Salomão, os reis de Israel. Todos 
lhe tinham contraposto os próprios sonhos 
e dele esperavam apenas uma coisa: ser 
ajudados a realizá-los. Maria não se 
comporta deste modo, não contrapõe a 
Deus um seu projecto. Pergunta somente 
qual o papel que Ele lhe quer confiar e 
aceita docilmente a sua iniciativa. 
__________________________________________ 

Oração Universal 

 

1 – Pela santa Igreja, presente em toda a terra, 
para que não se deixe enganar pelo demónio, 
e seja esposa de Cristo, santa e imaculada, 
oremos por intercessão de Maria, 

 

2 – Pelo Papa Francisco, pelos bispos e presbíteros, 
para que Deus, que os chamou e os escolheu, 
lhes dê a graça de serem sempre bons pastores, 
oremos por intercessão de Maria. 

 

3 – Pelos fiéis cristãos do mundo inteiro, 
para que reconheçam na Virgem Imaculada 
o sinal prometido aos nossos primeiros pais, 
oremos por intercessão de Maria. 

 

4 – Pelos governantes e autoridades da nossa terra, 
para que pensem sobretudo nos mais pobres 
e sirvam sempre o bem comum dos cidadãos, 
oremos por intercessão de Maria.    

 
5 – Pelas mulheres que estão prestes a ser mães, 

para que saibam acolher e agradecer o dom  
      da vida 
que Deus entrega em suas mãos, 
oremos por intercessão de Maria. 
 

6 – Pelos que cederam à tentação do inimigo 
e por todos os que vivem em pecado, 
para que se arrependam e recebam o perdão, 
oremos por intercessão de Maria. 

__________________________________________ 
 

Oração Universal 

(outra versão) 
 
1 –  Pelos filhos da santa Igreja, presentes em toda    
             a terra, 

para que não se deixem enganar pelo Demónio 
e sejam dignos filhos da esposa de Cristo,      
      santa e imaculada, 

oremos, por intercessão de Maria. 
  
2 –  Pelo Papa Francisco, pelos bispos e    
             presbíteros, 

para que Deus, que os chamou e os escolheu, 
lhes dê a graça de serem sempre bons    
      pastores, 

oremos, por intercessão de Maria. 
  
3 –  Pelos fiéis cristãos do mundo inteiro, 
       para que com a ajuda da Virgem Imaculada        
       sejam sinal eficaz da misericórdia de Deus  
       junto dos mais necessitados. 

      oremos, por intercessão de Maria. 
  
4 –   Pelos governantes e autoridades da nossa      
              terra, 

para que pensem sobretudo nos mais pobres 
e sirvam o bem comum dos cidadãos, 

oremos, por intercessão de Maria. 
  
5 –  Pelas mulheres que estão prestes a ser mães, 

para que saibam acolher e agradecer o dom da      
      vida 
que Deus entrega em suas mãos, 

oremos, por intercessão de Maria. 
__________________________________________ 
   

Mistério assombroso 
 

A cena da Anunciação, narrada com 
toda a simplicidade, tem uma singular 
densidade, pois encerra o mistério mais 
assombroso da História da Salvação, a 
Incarnação do Filho eterno de Deus.      
Assim, a surpresa do leitor transforma-se 
em encanto e deslumbramento.  

O próprio paralelismo dos relatos 
lucanos do nascimento de João e de 
Jesus, revestem-se dum contraste 
deveras significativo: à majestade do 

Templo e grandiosidade de Jerusalém 
contrapõe-se a singeleza duma casa 
numa desconhecida e menosprezada 
aldeia de Galileia; ao afã dum casal estéril 
por ter um filho, opõe-se a pureza duma 
virgem que renunciara à glória de ser 
mãe; à dúvida de Zacarias, a fé obediente 
de Maria! 

Mistério assombroso, este. 
__________________________________________ 
 

Anjo Gabriel 
  

O mesmo que anunciou a Zacarias o 
nascimento de João. Já era conhecido o 
seu nome no AntigoTestamento (Dan 8, 
16-26; 9, 21-27). O seu nome significa 
«homem de Deus» ou também «força de 
Deus».  

Versículo 28 do Evangelho: Coadu-
nando-se com a transcendência da 
mensagem, a tripla saudação a Maria é 
absolutamente inaudita:  

«Ave»: Vulgarizou-se esta tradução, 
correspondente a uma saudação comum 
(como ao nosso «bom dia»; cf. Mt 26, 49), 
mas que não parece ser a mais exacta, 
pois Lucas, para a saudação comum usa 
o semítico «paz a ti» (cf. Lc 10, 5); a 
melhor tradução é «alegra-te» – a 
tradução literal do imperativo do grego 
khaire –, de acordo com o contexto lucano 
de alegria e com a interpretação patrística 
grega, não faltando mesmo autores 
modernos que vêem na saudação uma 
alusão aos convites proféticos à alegria 
messiânica da «Filha de Sião» (Sof 3, 14; 
Jl 2, 21-23; Zac 9, 9).  

Alegra-te ó Virgem Maria! 
__________________________________________ 
 

Ó «cheia de graça» 
 

Esta designação tem muita força 
expressiva, pois está em vez do nome 
próprio, por isso define o que Maria é na 
realidade. 

 Continuando a analisar o Versículo 
28, verifica-se que a expressão portu-
guesa traduz um particípio perfeito 
passivo que não tem tradução literal 
possível na nossa língua: designa Aquela 
que está cumulada de graça, de modo 
permanente; mais ainda, a forma passiva 
parece corresponder ao chamado passivo 
divino, o que evidencia a acção gratuita, 
amorosa, criadora e transformante de 
Deus em Maria, correspondendo a: «ó Tu 
a quem Deus cumulou dos seus favores».  

De facto, Maria é a criatura mais 
plenamente ornada de graça, em função 
do papel a que Deus A chama: Mãe do 
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próprio Autor da Graça, Imaculada, 
concebida sem pecado original, doutro 
modo não seria, em toda a plenitude, a 
«cheia de graça», como o próprio texto 
original indica. 

Maria, ornada de graça, plenamente! 
__________________________________________ 
 

O Senhor está contigo 
 

A expressão é muito mais rica do que 
parece à primeira vista; pelas resso-
nâncias bíblicas que encerra, Maria é 
posta à altura das grandes figuras do 
Antigo Testamento, como Jacob (Gn 28, 
15), Moisés (Ex 3, 12) e Gedeão (Jz 6, 
12), que não são apenas sujeitos passivos 
da protecção de Deus, mas recebem uma 
graça especial que os capacita para 
cumprirem a missão confiada por Ele.  

Chama-se a atenção para o facto de 
na última edição litúrgica ter sido 
suprimido o inciso «Bendita és tu entre as 
mulheres», pois este não aparece nos 
melhores manuscritos e pensa-se que 
veio aqui parar por arrasto do versículo 42 
(saudação de Isabel). A Nova Vulgata, ao 
corrigir a Vulgata, passou a omiti-lo. 
__________________________________________ 
 

Maria perturbou-se 
  

Maria, ferida na sua humildade e 
recato, mas sobretudo experimentando o 
natural temor de quem sente a 
proximidade de Deus que vem para tomar 
posse da sua vida (a vocação divina).  

Esta reacção psicológica é diferente 
da do medo de Zacarias (cf. Lc 1, 12), 
pois é expressa por outro verbo grego; 

Maria não se fecha no refúgio dos 
seus medos, pois n’Ela não há qualquer 
espécie de considerações egoístas, 
deixando-nos o exemplo de abertura 
generosa às exigências de Deus, 
perguntando ao mensageiro divino apenas 
o que precisa de saber, sem exigir mais 
sinais e garantias como Zacarias (cf. Lc 1, 
18).  
__________________________________________ 
 

Encontraste graça 

diante de Deus 
 

Analisando agora o versículo 30 e ss. 
conclui-se que este «encontrar graça» é 
um semitismo para indicar o bom 
acolhimento da parte dum superior (cf. 1 
Sam 1, 18), mas a expressão «encontrar 
graça diante de Deus» só se diz no Antigo 

Testamento de grandes figuras, como Noé 
(Gn 6, 8) e Moisés (Ex 33, 12.17).  

O que o Anjo anuncia é tão grandioso 
e expressivo, que põe em evidência a 
maternidade messiânica e divina de Maria 
(cf. 2 Sam 7, 8-16; Salm 2, 7; 88, 27; Is 9, 
6; Jer 23, 5; Miq 4, 7; Dan 7, 14). 
__________________________________________ 
 

Como será isto, se ... 
 

«Como será isto, se Eu não conheço 
homem?». 

 Analisamos o versículo 34. Segundo 
a interpretação tradicional desde Santo 
Agostinho até aos nossos dias, tem-se 
observado que a pergunta de Maria 
careceria de sentido, se Ela não tivesse 
antes decidido firmemente guardar a 
virgindade perpétua, uma vez que já era 
noiva, com os desposórios ou esponsais 
(erusim) já celebrados (v. 27). Alguns 
entendem a pergunta como um artifício 
redaccional, e também o «não conheço» 
no sentido de «não devo conhecer», como 
compete à Mãe do Messias (cf. Is 7, 14). 
Pensamos que a forma do verbo, no 
presente, «não conheço», indica uma 
vontade permanente que abrange tanto o 
presente como o futuro.  

Também a segurança com que Maria 
aparece a falar faz supor que José já teria 
aceitado, pela sua parte, um matrimónio 
virginal, dando-se mutuamente os direitos 
de esposos, mas renunciando a consumar 
a união; nem todos os estudiosos, porém, 
assim pensam. 
__________________________________________ 
 

O Espírito Santo virá 

sobre ti… 
 

Este versículo 35 é o cume do relato 
e a chave do mistério: o Espírito, a fonte 
da vida, «virá sobre ti», com a sua força 
criadora (cf. Gn 1, 2; Salm 104, 30) e 
santificadora (cf. Act 2, 3-4); «e sobre ti a 
força do Altíssimo estenderá a sua 
sombra» (a tradução litúrgica «cobrirá» 
seria de evitar por equívoca e pobre; é 
melhor a da Nova Bíblia da Difusora 
Bíblica): o verbo grego (ensombrar) é 
usado no Antigo Testamento para a 
nuvem que cobria a tenda da reunião, 
onde a glória de Deus estabelecia a sua 
morada (Ex 40, 34-36); aqui é a presença 
de Deus no ser que Maria vai gerar (pode 
ver-se nesta passagem um fundamento 
bíblico para o título de Maria, «Arca da 
Aliança»). 
__________________________________________ 

O Santo que vai 

nascer… 
 

O texto admite várias traduções 
legítimas; a litúrgica, afasta-se tanto da da 
Vulgata, como da da Nova Vulgata; uma 
tradução na linha da Vulgata parece-nos 
mais equilibrada e expressiva: «por isso 
também aquele que nascerá santo será 
chamado Filho de Deus».  

I. de la Potterie chega a ver aqui uma 
alusão ao parto virginal de Maria: 
«nascerá santo», isto é, não manchado de 
sangue, como num parto normal. «Será 
chamado» (entenda-se, «por Deus» – 
passivum divinum) «Filho de Deus», isto 
é, será realmente Filho de Deus, pois 
aquilo que Deus chama tem realidade 
objectiva (cf. Salm 2, 7).  
__________________________________________ 
 

Eis a escrava do 

Senhor 
  

Finalmente o versículo 38.  
A palavra escolhida na tradução, 

«escrava» talvez queira sublinhar a 
entrega total de Maria ao plano divino.  

Maria diz o seu sim a Deus, 
chamando-se «serva do Senhor»; é a 
primeira e única vez que na história bíblica 
se aplica a uma mulher este sintagma, 
como que evocando toda uma história 
maravilhosa de outros «servos» chama-
dos por Deus, que puseram a sua vida ao 
seu serviço: Abraão, Jacob, Moisés, 
David… É o terceiro nome com que Ela 
aparece neste relato: «Maria», o nome 
que lhe fora dado pelos homens, «cheia 
de graça», o nome dado por Deus, «serva 
do Senhor», o nome que Ela se dá a si 
mesma.  

«Faça-se…». O «sim» de Maria é 
expresso com o verbo grego no modo 
optativo (génoito, quando o normal seria o 
uso do modo imperativo génesthô), o que 
põe em evidência a sua opção radical e 
definitiva, o seu vivo desejo (matizado de 
alegria) de ver realizado o desígnio de 
Deus. 
__________________________________________ 
 

Maria é... 
 

Apraz citar aqui as palavras de São 
João Damasceno sobre Nossa Senhora: 
«Ela é descanso para os que trabalham, 
consolação dos que choram, remédio 
para os doentes, porto de refúgio para as 
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tempestades, perdão para os pecadores, 
doce alívio dos tristes, socorro dos que 
rezam». 
__________________________________________ 
 

Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 

até ao Papa Francisco) 
 

“Urbano VIII”  

(1623  –  1644) 
 

Complemento de informação sobre este 

Papa, iniciada no Jornal n.º 514 

de 22-07-2018 tendo ficado inacabada 

 

...continuação. 
 

Urbano VIII realizou inúmeras 
beatificações e canonizações entre as 
quais se destacam a da raínha Isabel de 
Aragão, a do missionário cristão São 
Francisco Xavier, a de Aloísio Gonzaga e 
a de Filipe Neri. 

Instituiu novas ordens religiosas, 
nomeadamente as da Visitação e a dos 
Lazaristas, fundadas por São Vicente de 
Paulo, onde instituiu cerce de 80 cardeais, 
e introduziu alterações no breviário 
publicado por Sisto V. Urbano VIII reprimiu 
os abusos dentro da Igreja, tentando ao 
mesmo tempo impedir que esta fosse 
dominada, sendo o último Papa a 
aumentar o território papal.  

Durante o seu pontificado surgiu o 
famoso caso Galileu Galilei, condenado 
em Julho de 1633 e chamado a Roma 
para retractar as afirmações científicas 
sobre as quais assentava a sua doutrina 
que era considerada herética pelos 
teólogos e pelo Vaticano. 

Urbano VIII era considerado um 
gramde mecenas, um aspecto distintivo 
na sua família. Assim, mandou edificar o 
palácio Barberine, aumentou a universi-
dade La Sapienza, restaurou o Panteão e 
comprou o Castelo Gandolfo para ser a 
sua residência de Verão. Fundou uma 
fábrica de armas em Tivoli e fortificou o 
porto de Civitavecchia. 

Faleceu em 1644 e está sepultado no 
mausoléu de Bernini, no Vaticano. 

Concluído. 

__________________________________________ 
 

L e i t o r 
 

Podes enviar as tuas sugestões ou 
críticas, para: jornal.leitor@portugalmail.pt 

Também podes visitar-nos em: 
www.paroquiascesf.com 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo 

 
(...continuação) 
 

Na primeira carta, de de 26 de Abril de 
1924, trata D. Sílvia por «Ex.ma. 
Senhora» e manifesta o seu «muito 
agradecimento pela caridade e finas 
atenções de que V. Ex.cia me rodeou aí. 
Nosso Senhor lhe pague tudo e encha    
de bençãos espirituais e temporais a            
V. Ex.cia e a todas as suas beneméritas 
colaboradoras». Mostra confiança em que 
lhe tenha desculpado e perdoado a sua 
resistência aos pedidos que ela lhe tinha 
feito: «Nosso Senhor deve ter compensa-
do  a V. Ex.cia por outro lado. Assim Lho 
peço e pedirei sempre» Depois, dá notícia 
de um caso de vocação religiosa dela 
conhecido e pede oração e reserva sobre 
a confidência: «Se falo assim é porque sei 
que deste modo posso levar V. Ex.cia a 
compadecer-se e a ajudar a obra de Deus 
numa alma que talvez um dia possa vir a 
ser uma grande santa». Termina enviando 
saudações para o seu cunhado D. José 
de Lencastre e «para essas senhoras 
envio respeitosas lembranças». Em PS. 
comunica os dias em que estará no Porto 
e em Lisboa, no mês de Maio. 

Pela contexto se vê que este encontro 
se deu numa visita à Casa de Retiros de 
Sequeiros, aberta por D. Sílvia no ano 
anterior, sendo director dos Exercícios 
Espirituais o Pe. António Vaz Serra, e ele 
era o director da Liga da Acção Social, 
com actividades em Lisboa e no Porto. 

                                               (continua...) 

__________________________________________ 

 

Pastoral da Saúde 

A visita ao Doente 
Boas e más práticas – (33) 

por José Carlos Bermejo 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
_________________________________________ 

_________________________ 
______________ 

 

 
 

A chave da escuta 

 
Uma vez, uma aluna de curso de 

escuta do Centro de Humanización de la 
Salud contou-me: «Fazemos oficinas de 
escuta. Quando me perguntam o que é a 
escuta, eu respondo: o fogo, a roda. Uma 
das invenções mais importantes do homem 

para transformar o mundo fazendo 
milagres. Tem tanto poder que só se 
descobre experimentando-a: tanto faz que 
seja escutando ou ser-se escutado.» 

 

O que tem a escuta 
 
(... continuação) 
 

Quem escuta presenteia o outro com 
a sua pessoa, com o seu interesse por 
ele, sem condições. Quem escuta acaricia 
e reconhece a dignidade da pessoa que 
tem diante de si.  Quem escuta joga com 
todos os sentimentos ao redor de uma 
vida já escrita, que deseja ser lida e se 
aventura a continuar, escrevendo-a. 
Quem escuta mete-se no misterioso 
sarilho de se encontrar verdadeiramente 
com os outros... e consigo mesmo 
reflectido. 

Não pode haver visita saudável ao 
doente que não esteja impregnada desta 
disposição para a escuta. 
_________________________________________ 
 

És insubstituível  (73) 
 

A vida já tem as suas próprias 
complicações e, como a tua mente está 
continuamente agitada, tu complica-a 
ainda mais. Se for esse o teu caso, tu 
estás com a mais comum e moderna 
síndrome psíquica: a síndrome SPA, a 
síndrome do pensamento acelerado. 
Quando se investigou esta síndrome, 
descobriu-se que nem sempre ela 
representa uma doença psíquica, mas um 
estilo doentio de vida.  

Como está o teu estilo de vida?  
__________________________________________ 
 

Papa Francisco 
(Futuro) 

 

Nunca como agora a humanidade teve 
a possibilidade de construir uma 
comunidade mundial multifacetada e 
solidária. 

(Mensagem do Arcebispo de Buenos Aires 
 às Comunidades Educativas. 

 Março de 2002) 
__________________________________________ 
 

Antífona de Entrada 
 

Exulto de alegria no Senhor, 
a minha alma rejubila no meu Deus, 
que me revestiu com as vestes da       
       salvação 
e me envolveu com o manto de justiça, 
como esposa adornada com suas jóias. 
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A Bíblia 
As comunidades 

cristãs e  

Paulo de Tarso 
 

O cristianismo depressa chega a toda 
a bacia mediterrânica. Judeu convertido e 
grande agente da promoção cristã, Paulo 
de Tarso é o teorizador da nova doutrina. 
__________________________________________ 
 

Sabias que... 
 

«As doze estrelas» 
 

A Bandeira da União Europeia 
formada por doze estrelas sobre o fundo 
azul, funda as suas raízes na tradição 
cristã, apesar de que alguns politicos 
queiram uma Europa laica sem 
referências ao cristianismo. 

Arsène Heitz, autor da bandeira, 
sempre declarou ter-se inspirado no livro 
do Apocalipse: «Apareceu no céu uma 
mulher vestida se sol, com a lua debaixo 
dos seus pés, e sobre a sua cabeça uma 
coroa de doze estrelas...» (Ap 12, 1). 

O desenho da bandeira foi aprovado 
pelo Conselho da Europa no dia 8 de 
Dezembro de 1955, solenidade da 
Imaculada Conceição. 
__________________________________________ 
 

    Imac. Conceição 

Maria, a humilde 

mãe de Deus 
 

Celebramos a festa da Imaculada 
Conceição no contexto do Advento; tempo 
litúrgico no qual ela brilha com luz própria. 
Ainda que a definição de Maria como 
Imaculada Conceição date do ano 1854, 
ela forma parte de um largo sentir do povo 
de Deus. 

Os primeiros cristãos consideravam 
que Maria  era portadora da esperança 
que experimentaram com a ressurreeição 
de Jesus:  o triunfo definitivo do triunfo 
sobre a dor e a morte. Maria é a «Nova 
Eva», que dando à luz Jesus torna 
possível um novo projecto de pessoa e de 
humanidade. 

A figura de Maria que nos apresenta a 
Anunciação tem muitos valores: a fé, a 
adesão ao projecto de Deus, a aceitação 
do mistério... Mas sobressai um:               
a simplicidade e a humanidade. É uma 
desconhecida povoação da Galileia... 
Deus elege o pequeno para  fazer as suas 
grandes obras. 

Maria, honrada ao longo da história 
com títulos e invocações, sempre 
conservará o encanto da sua humilde 
simplicidade. 
__________________________________________ 

H u m o r 

Cristão, muçulmano e judeu estão a 
falar sobre o poder das suas próprias 
religiões. 

Fala o cristão: 

– Eu sei que a minha religião é a 
verdadeira, porque havendo uma seca 

terrível no meu país, a minha família e eu 
estavamos a pontos de morrer à fome. 
Então pus-me a rezar fervorosamente e o 
milagre aconteceu:  enquanto que todo o 
campo estava sob um sol abrasador, 
sobre o meu terreno e na minha horta caía 
uma chuva torrencial. Tudo à volta era sol 
e no meu campo era chuva. E graças a 
isso salvamo-nos eu e a minha família! 

Depois fala o muçulmano: 

– Eu sei que a minha religião é 
verdadeira porque eu estava no deserto e 
fui surpreendido por uma tempestade de 
areia, e o meu camêlo e eu, estavamos a 
ponto de ser cobertos pelas dunas e já 
quase não podiamos respirar. Então pus-
me a rezar e o milagra aconteceu: Todo o 
deserto era uma tempestade de areia e à 
minha volta e à volta do meu camêlo havia 
uma calma total e, graças a isso, 
pudemos chegar a um oásis e salvar-nos! 

Depois fala o judeu: 

– Eu sei que a minha religião é a 
verdadeira, porque eu estava a dar um 
passeio à volta da minha casa, no sábado,  
e encontrei uma carteira no chão. 
Transbordando de alegria, reparei que a 
carteira estava cheia de notas, mas como 
era sábado eu não podia agachar-me para 
pegar nela e então aconteceu o milagre: 
tudo à minha volta era sábado, mas perto 
de mim e da carteira, já não era sábado !!  

__________________________________________ 

A Fechar 

Sê gentil com todos e severo contigo. 

(Santa Teresa de Ávila) 

_______________________________________________________ 
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Escala  da  Semana   

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável     Fernanda Costa    

Avisos     Jacinta Carneiro  Elisabete Dias  

Admonição         

1.ª Leitura NÃO HÁ MISSA VESPERTINA Joaquim Mendes Ana Isabel Elisabete Dias Aurora Silva 

2.ª Lei tura NÃO HÁ MISSA VESPERTINA Alexandra Brito Lurdes Neto Fernando Neto Diana Santos 

Oraç.  Fiéis NÃO HÁ MISSA VESPERTINA Jacinta Carneiro Joana Gomes Vera Neto Pedro Leal 

Ação Graças         

Suplente     Fernanda Costa    

 


