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Só para saber... 
 

Esta é já a quinta Edição do Jornal do 
Leitor, apresentada no sistema digital.      
O Jornal pretende saber se esta 
modalidade te satisfaz, ou se te agradaria 

mais receber o Jornal em suporte de 
papel, como anteriormente. 

Podes dar a tua opinião para: 
jornal.leitor@portugalmail.pt 

O Jornal do Leitor agradece. 
__________________________________________ 
 

Ser Leitor é... (34) 

 
...É também conhecer os Textos sobre o 

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

 

Constituição Sacrosanctum Concilium 
(04-12-1963) 

 
Após muitos séculos de silêncio sobre 

os leitores leigos na liturgia, a Igreja,         
na Constituição Socrosanctum Concilium, 
veio lembrar que eles realizam um 
verdadeiro ministério litúrgico, e que, para 
o fazerem com piedade e do modo que 
convém, precisam de duas coisas: imbuir-        
-se de espírito litúrgico e formar-se cada 
vez mais. 
     «Os leitores desempenham um 
autêntico ministério litúrgico. Exerçam, 
pois, o seu múnus com piedade autêntica 
e do modo que convém a tão grande 
ministério e que o Povo de Deus tem o 
direito de exigir. É, pois, necessário imbuí-    
-los de espirito litúrgico e formá-los para 
executarem perfeita e ordenadamente  a 
parte que lhes compete» (DC 29: EDREL 
2083). 
                         (Secretariado Nacional de Liturgia) 
__________________________________________ 
 

Para se enamorar 

(de Jesus Cristo) 
 
A comunidade cristã na qual 

nascemos e crescemos «prometeu-nos, 
como uma noiva pura, em casamento a 
um único esposo, que é Cristo» (2 Cor 
11,2). Ela quer dá-lo a conhecer a cada 
um de nós. Sabe que se descobrirmos o 
seu verdadeiro rosto ficaremos apaixona-
dos por Ele. Por isso, num ciclo litúrgico 
de três anos, leva-nos a contemplá-lo a 
partir de quatro perspectivas diferentes. 

No “ano A” é Mateus quem está 
encarregado de nos falar de Jesus. Ele – 
o rabino que se tornou um discípulo (Mt 
13, 52) – apresenta-nos Cristo com a 
linguagem por vezes dura dos mestres do 
seu povo. Mateus é um moralista bastante 
rigoroso, não hesita em por na boca de 
Jesus ameaças e condenações, como 
faziam os severos pregadores daquele 
tempo. Tenhamos isto em consideração. 

No “ano B” a tarefa de nos falar de 
Jesus está confiada a Marcos. Este 
evangelista acentua a humanidade de 
Jesus para que o sintamos próximo. Quer 
que entendamos que Ele partilha os 
nossos sentimentos, a nossa sensibi-
lidade, as nossas paixões, experimenta 
como nós as ansiedades, os medos, a 
tristeza, a angústia, alegra-se com a 
ternura e o afecto e sofre as desilusões do 
abandono e da traição. É semelhante em 
nós a tudo, excepto no pecado (Hb 4, 15). 

No “ano C” (que estamos a viver), 
Lucas – o evangelista sensível e atento às 
necessidades dos pobres – põe em relevo 
os episódios em que transparece a 
ternura de Jesus para com os últimos, os 
marginalizados, os excluídos, os 
pecadores. 

Finalmente João, o quarto evangelista, 
intervém durante os três anos A’ B’ e C’, 
sobretudo na Quaresma e no tempo de 
Páscoa, e ensina-nos que Jesus é o pão 
que desceu do céu, a luz do mundo, a 
fonte de onde brota a água da vida. 

São quatro perspectivas diferentes e 
complementares, todas necessárias se 
queremos que «os nossos corações se 
sintam confortados, unidos no amor e 
ricos na confiança, que resulta do 
entendimento que têm do plano de Deus 
que é Cristo» (Cl 2, 2). 

A um ciclo litúrgico seguir-se-á um 
outro, depois ainda um outro, e assim pelo 
tempo que o bom Deus nos deixará sobre 
esta terra. Os quatro evangelista ajudar-          
-nos-ão a ver todos os lineamentos do 
rosto de Cristo, levar-nos-ão a descobrir 
os detalhes mais fascinantes. Um dia 
exclamaremos com alegria: «Os meus 
ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas 
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agora vêem-te com os meus próprios 
olhos» (Job 42, 5).  

Será o dia em que nos sentiremos 
verdadeiramente enamorados dele. 
__________________________________________ 
 

IV Dom. do Advento 
 

Aproxima-se a grande e sempre 
esperada Festa de Natal. Como todas as 
demais, ela será tanto maior, quanto 
maior tiver sido a sua preparação. 
Ninguém melhor o fez que Nossa 
Senhora. Por isso a Sagrada Liturgia 
deste dia dirige-nos mais um apelo em 
ordem a essa tão necessária preparação, 
apresentando-nos o caminho que deve-
mos seguir – imitar a humildade, pureza e 
amor vivido pela Mãe de Jesus. 
__________________________________________ 
 

introdução 
 

«Responde-me Senhor, porque eu 
sou pobre» (SI 86,1-17) – assim reza o 
Salmista. É surpreendente a razão com a 
qual ele pensa convencer Deus a intervir 
em seu favor: eu sou pobre. 

Para se ter acesso aos palácios dos 
soberanos, dos dominadores deste 
mundo, são necessárias sólidas cartas de 
recomendação, é necessário exibir títulos 
de mérito, são necessárias credenciais e 
benemerências. Com Deus não é assim: o 
único certificado pedido para se ser 
recebido em audiência é o estado de 
pobreza. 

As suas simpatias vão para os 
pequenos, os indefesos, os abandonados. 
Ele, «pai dos órfãos e defensor das 
viúvas» (SI 68, 6), prefere quem não conta 
para nada, quem é desprezível aos olhos 
dos homens. «Não foi por serdes mais 
numerosos que outros povos que o 
Senhor se agradou de vós e vos escolheu 
– diz Moisés aos Israelitas –  vós até éreis 
o mais pequeno de todos os povos. Foi 
porque o Senhor vos ama» (Dt 7, 7-8). 

«Os meus planos não são os vossos 
planos, os vossos caminhos não são os 
meus caminhos – diz o Senhor» (Is 55, 8), 
e por esse motivo os planos e os 
caminhos de Deus são difíceis de 
entender. 

Gedeão, chamado a levar a cabo uma 
árdua tarefa, questiona estupefato: «Por 
favor, meu Senhor, como salvarei eu 
Israel? A minha família é a mais pobre de 
Manassés e eu sou o mais jovem da casa 
de meu pai!» (Jz 6, 15). 

As leituras de hoje apresentam-nos 
uma série de situações e de personagens 
insignificantes em quem Deus fez mara-

vilhas. São um convite a reconhecer – 
como fez Maria –  a nossa pobreza e a 
dispormo-nos a acolher a obra da 
salvação que o Senhor vem realizar. 
__________________________________________ 

Antífona de Entrada 

Desça o orvalho do alto dos Céus e as 
nuvens chovam o Justo. 

Abra-se a terra e germine o Salvador. 
__________________________________________ 
 

1.ª Leitura (Miq 5, 1-4a) 

 

Monição: 
 

 O povo de Israel sujeito ao poder dos inimigos, 
suplica o auxílio de Deus. Este salmo torna-se hoje 
também a prece de toda a Humanidade que 
verdadeiramente espera a salvação e sabe que só o 
Senhor a pode dar. 
  

Leitura: 
 
 

Leitura da Profecia de Miqueias 
 

1Eis o que diz o Senhor: «De ti, 
Belém-Efratá, pequena entre as cidades 
de Judá, de ti sairá aquele que há-de 
reinar sobre Israel. As suas origens 
remontam aos tempos de outrora, aos 
dias mais antigos. 2Por isso Deus os 
abandonará até à altura em que der à 
luz aquela que há-de ser mãe. Então 
voltará para os filhos de Israel o resto 
dos seus irmãos. 3Ele se levantará para 
apascentar o seu rebanho pelo poder 
do Senhor, pelo nome glorioso do 
Senhor, seu Deus. Viver-se-á em 
segurança, porque ele será exaltado até 
aos confins da terra. 4aEle será a paz». 
 

Palavra do Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

Leitor, és de forma eminente (ilustre) e 
pleonástica, (com abundancia) voz de Deus. 
Anuncia-Lo no princípio e no fim: “Eis o que diz 
o Senhor”... e “Palavra do Senhor”. A Leitura 
gira à volta de “Aquele”. Há outros aspectos 
não despiciendos (a não desprezar), mas 
importa fazer ressaltar a palavra de valor, na 
qual o texto se concentra: “Ele”.  

Se respeitares a pontuação do texto e se 
leres devagar, conseguirás obter metade do 
sucesso que se pretende. Se leres como quem 
vive o que lê (com sentimento), terás garantida 
a outra metade. Como consegues? – 
perguntas tu. Conseguirás exercitando, claro! 
 

Comentário: 
 

Nos tempos de Miqueias, a situação 
política, social e económica de Israel é 

desastrosa. Por todo o lado há sinais de 
violência, nos tribunais os juízes deixam-      
-se corromper por presentes, os sa-
cerdotes e os profetas só pensam em 
acumular dinheiro, entre o povo há uma 
minoria hábil e prepotente que se apodera 
de todos os campos e explora os pobres 
como assalariados, como trabalhadores 
ocasionais mal pagos (Em tudo, muito 
semelhante aos nossos dias de hoje).        
O rei, Ezequias, é um bom homem, mas 
com capacidades de governo muito 
limitadas; os tempos são demasiado 
difíceis para uma pessoa débil como ele. 

Ora, nesta situação complicada, 
Miqueias pronuncia a sua profecia: da 
pequena e insignificante aldeia de Belém, 
da antiquíssima família de Efrata está 
para nascer «aquele que há-de reinar 
sobre Israel». 

De facto, há trezentos anos que os 
descendentes de David detêm o poder, 
mas só causaram desastres, oprimiram o 
povo e reduziram-no à fome. Qual foi a 
causa dos seus erros? Antes de mais o 
orgulho, e depois a convicção de poderem 
prescindir do Senhor. Esqueceram-se que 
não se tornaram reis pelos seus méritos e 
não conquistaram o trono com as suas 
forças, mas que foi Deus que transformou 
um humilde pastor num grande soberano. 

Ora – diz o profeta – do ponto de vista 
humano a situação não tem esperança 
possível, mas o Senhor está prestes a 
intervir: «Deus os abandonará apenas até 
à altura em que der à luz aquela que há-      
-de ser mãe» e da descendência de David 
terá início um novo reino. 

A quem se referia Miqueias? 
Certamente ele pensava num rei da 
dinastia davídica. Mas Deus –  como é 
seu costume – realiza as suas promessas 
para além das expectativas humanas. 
Deixa passar mais setecentos anos e, de 
uma mulher, Maria, faz nascer o anun-
ciado filho de David. 

Este filho –  Jesus – não foi presun-
çoso nem arrogante como os seus 
antepassados e realizou o que está 
escrito na segunda parte da Leitura: foi o 
pastor bom que guiou o povo «pelo poder 
do Senhor». Deu início ao mundo novo, 
onde os homens podem habitar com 
segurança as suas casas, o mundo onde 
a paz reina em todo o lado, até nos 
confins da terra. 

Aqui, porém, surge em nós, 
espontânea, a objecção que já os rabinos 
dos primeiros séculos dirigiam aos cris-
tãos: onde está a paz que chega aos 
confins da terra? Mostrem-nos este 
mundo novo –  diziam – e acreditaremos 
em Jesus. 

Ora, os cristãos têm uma única possi-
bilidade de responder a esta pergunta 
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provocadora, que é indicar algum lugar 
concreto onde esta paz chegou com o 
advento do Senhor, como por exemplo, à 
sua própria família, à sua comunidade ou, 
pelo menos, ao seu coração.  

Poderás, Leitor, dar este testemunho? 
__________________________________________ 
 

Salmo Responsorial 
Sl 79 (80), 2ac.3b.15-16.18-19 (R.4) 

  

Monição: 
 

Este Salmo canta a nossa esperança. Na casa 
do Senhor, para onde caminhamos, contemplaremos 
a face do mesmo Senhor e gozaremos da suavidade 
de Sua amorosíssima presença. 
  

Refrão: 
 

SENHOR NOSSO DEUS, FAZEI-NOS VOLTAR, 
MOSTRAI-NOS O VOSSO ROSTO E SEREMOS    
      SALVOS. 

  

Ou: 
 

 MOSTRAI-NOS, SENHOR, O VOSSO ROSTO 
 E SEREMOS SALVOS. 

  
Pastor de Israel, escutai, 
Vós estais sobre os Querubins, aparecei. 
Despertai o vosso poder 
e vinde em nosso auxílio. 
  
Deus dos Exércitos, vinde de novo, 
olhai dos céus e vede, visitai esta vinha; 
protegei a cepa que a vossa mão direita plantou, 
o rebento que fortalecestes para Vós. 
  
Estendei a mão sobre o homem que escolhestes, 
sobre o filho do homem que para Vós criastes. 
Nunca mais nos apartaremos de Vós, 
fazei-nos viver e invocaremos o vosso nome. 

__________________________________________ 
 

2.ª Leitura (Heb 10, 5-10) 

 

Monição:  
 

O programa da vida de Jesus é fazer a vontade 
do eterno Pai. Ele o cumpriu desde o nascimento até 
à morte. Este deverá ser também o programa da 
nossa vida. 
  

Leitura: 
 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

Irmãos: 5Ao entrar no mundo, Cristo 
disse: «Não quiseste sacrifício nem 
oblações, mas formaste-Me um corpo. 
6Não Te agradaram holocaustos nem 
imolações pelo pecado. 7Então Eu 
disse: ‘Eis-Me aqui; no livro sagrado 
está escrito a meu respeito: Eu venho, 
ó Deus, para fazer a tua vontade’». 
8Primeiro disse: «Não quiseste 
sacrifícios nem oblações, não Te 
agradaram holocaustos nem imolações 
pelo pecado». E no entanto, eles são 

oferecidos segundo a Lei. 9Depois 
acrescenta: «Eis-Me aqui: Eu venho 
para fazer a tua vontade». Assim aboliu 
o primeiro culto para estabelecer o 
segundo. 10É em virtude dessa vontade 
que nós fomos santificados pela 
oblação do corpo de Jesus Cristo, feita 
de uma vez para sempre. 
 

Palavra do Senhor. 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

Leitor: esta leitura torna-se difícil, pois a 
escrita confunde a oralidade.  A  leitura  tem 
duas vozes: a do escritor e a de Cristo. A de 
Cristo começa em "Não quiseste sacrifício..." e 
termina em "...tua vontade".  

Desde "Primeiro disse..." até ao fim da 
leitura, ouve-se a voz do escritor sagrado. 

 Resta o perigo de espartilhar o texto com 
um exagero de cesuras e quedas do tom de 
voz, que não podes deixar acontecer. 

Leitor: está na tua mão, neste caso na tua 
vontade e nos lábios da tua boca, fazer uma 
leitura na perfeição. Esforça-te e conseguirás. 

 
Comentário: 

 

As pessoas que se curavam de uma 
doença grave, que escapavam a um 
perigo ou que se sentiam impuras e 
precisavam de pedir perdão dos próprios 
pecados, iam ao templo, compravam um 
cabrito, entregavam-no ao sacerdote e 
este oferecia-o em sacrifício a Deus. 

O Antigo Testamento aprova e 
regulamenta estas manifestações de 
religiosidade, mas os profetas nunca 
mostraram muita simpatia para com estas 
práticas porque, normalmente, reduziam-       
-se a puros gestos exteriores aos quais 
não correspondia uma autêntica con-
versão do coração. 

No trecho da carta aos Hebreus que 
nos é proposto hoje, encontramos as 
palavras de um homem que no templo 
agradece a Deus por ter sido libertado de 
uma doença mortal. Ele diz: eu sei, 
Senhor, que tu não aprecias o perfume do 
incenso ou o fumo das carnes dos animais 
imolados sobre o altar; faço-te, então, 
outra promessa: cumprirei sempre a tua 
vontade; sei que isto tu aprecias. 

O autor da carta aos Hebreus continua 
a dizer que Cristo realizou em si mesmo 
as palavras deste Salmo. Ele não 
ofereceu um sacrifício material, mas disse 
ao Pai: «Eis-me aqui: Eu venho para fazer 
a tua vontade.» Assim pôs fim às antigas 
ofertas do templo e inaugurou os tempos 
novos. 

Eis-me aqui – diz agora Cristo neste 
tempo de Advento - não para nos pedir 
cânticos, orações, incensos, cerimónias 
religiosas solenes, mas para nos envolver 
no seu projecto, para nos comunicar o seu 

Espírito que nos levará a realizar, como 
Ele, a vontade do Pai. 
__________________________________________ 
 

Aclamação ao Evangelho 
(Mt 1, 38) 

 

Monição:  
 

Nossa Senhora, numa atitude de serviço, parte 
para se colocar às ordens de sua prima Isabel. Com 
Ela já vai Jesus em Seu ventre virginal, concebido 
por obra e graça do Divino Espírito Santo. A Sua 
presença é causa de alegria para todos. Como 
Maria, devemos estar atentos às necessidades do 
nosso próximo, revelando com a nossa vida de 
serviço aos outros o verdadeiro Amor que é Deus. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 

   

Eis a escrava do Senhor: 
faça-se em mim segundo a vossa palavra. 

_________________________________________ 

 

Evangelho  (Lc 1, 39-45) 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

39Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e 
dirigiu-se apressadamente para a montanha, em 
direcção a uma cidade de Judá. 40Entrou em casa de 
Zacarias e saudou Isabel. 41Quando Isabel ouviu a 
saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. 
Isabel ficou cheia do Espírito Santo 42e exclamou em 
alta voz: «Bendita és tu entre as mulheres e bendito 
é o fruto do teu ventre. 43Donde me é dado que 
venha ter comigo a Mãe do meu Senhor? 44Na 
verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz 
da tua saudação, o menino exultou de alegria no 
meu seio. 45Bem-aventurada aquela que acreditou no 
cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do 
Senhor». 

 
Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 
 

Se interpretarmos esta narração como 
um trecho de crónica, teremos que nos 
perguntar por que motivo Lucas o 
escreveu. É sem dúvida cortês o gesto de 
Maria que vai congratular-se com a prima 
que recebeu de Deus o suspirado dom da 
maternidade, mas trata-se sempre de um 
episódio marginal;  não constitui uma 
etapa significativa na vida de Jesus e não 
representa um ponto de referência 
importante para a nossa fé. 

Uma segunda observação: alguns 
pormenores desta narração são, pelo 
menos, estranhos. Uma forte emoção – 
garantem as mães –  provoca sensações 
também no feto e pode estimular algum 
movimento; mas como é possível afirmar 
que se tratou de uma agitação de alegria? 
E também não é fácil explicar a pressa de 
Maria em ir ter com Isabel que está no 
sexto mês de gravidez. Normalmente diz-        
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-se que correu a ajudar a prima. Mas trata-     
-se de uma explicação pouco convincente: 
como podia uma rapariguinha de doze, 
quinze anos (seria esta a idade de Maria) 
presumir que podia substituir as amigas e 
parentes conhecedoras e maduras que 
Isabel certamente tinha lá na sua terra?     
E também não se percebe porque motivo 
partiu, de regresso, passados três meses 
(Lc 1, 56), ou seja, exactamente no 
momento do parto, quando a prima tinha 
mais necessidade de assistência. 

Depois, uma terceira observação, a 
mais importante: Maria e Isabel, em vez 
de conversarem de forma simples, como 
acontece entre amigas, trocam frases da 
Bíblia escolhidas com cuidado, aludem a 
episódios e personagens do Antigo 
Testamento com uma fineza e uma 
competência verdadeiramente impressio-
nantes. Mais do que uma conversa entre 
mulheres do povo parece que nos 
encontramos diante de um diálogo entra 
dois biblistas, e biblistas bem preparados! 

Ora bem: prestemos atenção, para 
descobrirmos porque é que as coisas 
aconteceram assim! Antes de mais, 
importa perceber que, o Evangelho, não é 
uma recolha de informações, escritas para 
satisfazer a curiosidade, mas é um texto 
de catequese. Tem como finalidade 
alimentar a fé do discípulo e quer dar a 
entender quem é Jesus, a quem somos 
chamados a dar a nossa adesão. Para 
entender a mensagem é sempre neces-
sário ter presente a linguagem utilizada no 
tempo em que o Evangelho foi escrito e 
prestar muita atenção às referências (às 
vezes explícitas, outras vezes nem tanto) 
ao Antigo Testamento. 

Muito bem. Então, depois desta pre-
missa, procuremos entender o que nos 
quer ensinar Lucas no trecho de hoje. 

Começamos pela nota, aparente-
mente banal e supérflua, com que inicia o 
relato: logo que entrou na casa de 
Zacarias, Maria saudou Isabel. No caso 
de se ter tratado do habitual «bom dia!» 
certamente o evangelista não o teria 
sublinhado, porque era banal. Se o refere, 
isso quer dizer que para ele esta 
saudação é significativa e de facto, no 
versículo seguinte, volta a referi-lo: 
quando Isabel ouviu a saudação, o 
Baptista estremeceu de alegria. 

Os Hebreus de então, assim como os 
de hoje, quando se encontram, dirigem-se 
um único voto: Shalom (= Paz). A paz 
indica o máximo dos bens que Deus 
prometeu ao seu povo e que se devem 
concretizar com a vinda do Messias: «Em 
seus dias – dizia o Salmista – florescerá a 
justiça e uma grande paz até ao fim dos 
tempos!» (SI 72, 7). O Messias é cha-

mado pelo profeta Isaías o «Príncipe da 
paz» (Is 9, 5). 

Na boca de Maria a palavra paz é uma 
proclamação solene: é o anúncio de que 
ao mundo chegou o esperado Messias e 
com Ele teve início o reino de paz de que 
falaram os profetas. 

Como Maria nas montanhas da 
Judeia, como os anjos –  que em Belém 
cantaram: «Paz na terra aos homens do 
seu agrado» (Lc 2, 14) – hoje os discípu-
los de Cristo (de que nós também 
fazemos parte) pronunciam apenas 
palavras de paz: «Em qualquer casa em 
que entrardes, dizei primeiro: A paz esteja 
nesta casa (Lc 10, 5). É isso: só palavras 
de paz. 

Depois, as palavras que Isabel dirige a 
Maria: «Bendita és tu entre as mulheres!» 
também não são originais. No Antigo 
Testamento há duas mulheres que são 
saudadas do mesmo modo: Jael (Jz 5, 24) 
e Judite (Jt 13,18). O que tinham feito elas 
de extraordinário? Tinham conseguido 
(tarefa inaudita para mulheres!) aniquilar 
os opressores do seu povo. A Bíblia não 
recorda estas histórias para aprovar a 
guerra (como queria convencer-nos  o 
escritor José Saramago), mas apenas 
para mostrar, com exemplos compre-
ensivos para a mentalidade da época, 
como Deus costuma realizar proezas 
maravilhosas servindo-se de instrumentos 
frágeis e impróprios. 

Então aplicando a Maria esta mesma 
frase, Lucas afirma que também ela 
pertence à categoria dos instrumentos 
débeis e pobres com que Deus costuma 
realizar as suas obras de salvação. Na 
verdade, através de Maria, Deus realizou 
o acontecimento mais extraordinário da 
história: deu aos homens o seu Filho. 

Depois, Isabel continua: Donde me é 
dado que venha ter comigo a mãe do meu 
Senhor? Também esta frase é citada do 
Antigo Testamento. Foi pronunciada por 
David numa ocasião muito solene, quando 
foi transportada para Jerusalém a arca da 
aliança, onde se considerava que 
estivesse presente o Senhor. Ao acolhê-la 
o rei exclamou: «Como entrará a arca do 
Senhor em minha casa?» (2 Sm 6, 9). 

Há outros pormenores significativos 
que colocam a visita de Maria em paralelo 
com o episódio da arca da aliança: quer 
Maria quer a arca permanecem três 
meses numa casa da Judeia. A arca é 
recebida com danças, gritos de alegria, 
cânticos de festa e é fonte de bênçãos 
para a família que a acolhe (2 Sm 6, 10-
11), e Maria, entrando na casa de 
Zacarias, faz exultar de alegria o pequeno 
João (que representa todo o povo do AT 
que rejubila pela vinda do Messias). 

É assim bastante evidente que Lucas 
pretende apresentar Maria como a nova 
arca da aliança. Desde que Deus 
escolheu fazer-se homem, já não habita 
em construções de pedra, num templo, 
num lugar sagrado, mas no seio de uma 
mulher. O filho de Maria é o próprio 
Senhor. 

Por isso, onde quer que chegue Maria 
– a nova arca da aliança – há uma 
explosão de alegria: o Baptista salta de 
felicidade, Isabel grita a sua alegria por ter 
sido visitada pelo Senhor, os pobres 
exultam porque chegou o momento da 
sua libertação (Lc 1, 46-48). 

É a alegria que caracteriza os tempos 
messiânicos. Vai experimentá-la Zacarias 
que abençoará o Senhor porque «visitou e 
redimiu o seu povo» (Lc 1, 68); será 
anunciada pelo anjo aos pastores: «Não 
temais, pois anuncio-vos uma grande 
alegria, que será para todo o povo» (Lc 2, 
10). Alegrar-se-á Simeão quando tomar 
nos braços o menino e contemplar com os 
seus olhos «a salvação que ofereceste a 
todos os povos, Luz para se revelar às 
nações» (Lc 2, 29-32). 

Portanto, acolher o Senhor que vem, 
não significa renunciar à alegria, mas abrir 
de par em par as portas à verdadeira 
alegria. Maria é proclamada bem-aventu-
rada porque acreditou que «no 
cumprimento de quanto lhe foi dito da 
parte do Senhor». Quantas promessas fez 
Deus pela boca dos profetas! Mas quando 
estas demoraram a realizar-se, os homens 
começaram a duvidar da fidelidade do 
Senhor. Pensaram ter entendido mal ou 
terem sido enganados. Começaram a 
repor a confiança nas suas próprias con-
clusões, nos seus projectos, nas suas 
escolhas e acabaram por fracassar. Maria, 
pelo contrário, é bem-aventurada porque 
acreditou em Deus, cultivou a certeza de 
que, não obstante todas as aparências 
contrárias, a palavra do Senhor cumprir-         
-se-ia. 

«Bem-aventurada aquela que acre-
ditou.» Esta é a primeira bem-aventurança 
que se encontra no Evangelho de Lucas e 
– note-se – é formulada na terceira 
pessoa (não diz: Bem-aventurada tu…). 
Isto indica que a bem-aventurança não 
está reservada a Maria, mas estende-se a 
todos aqueles que confiam na palavra do 
Senhor (a mim, a ti, aquele). No Evan-
gelho de João esta mesma bem-               
-aventurança encontra-se no final. O 
Ressuscitado dirige-a a Tomé: «Felizes os 
que creem sem terem visto» (Jo 20, 29).      
A fé autêntica  –  aquela de que dá prova 
Maria – não precisa de visões, de 
demonstrações, de constatações. Funda-        
-se no ouvir a Palavra e manifesta-se na 
adesão incondicional a essa Palavra. 
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Não é fácil acreditar, principalmente 
quando nos é pedido para ir contra o 
«bom senso». Há que ter muita coragem 
para acreditar que se realizarão as 
promessas feitas por Deus aos 
construtores de paz, aos não-violentos, 
àqueles que dão a outra face, àqueles que 
não se vingam, àqueles que dão a vida 
por amor. Maria mostra que vale a pena 
confiar nas palavras do Senhor, sempre. 
«Felizes, antes, os que escutam a Palavra 
de Deus e a põem em prática» (Lc 11,28). 

O trecho evangélico conclui-se com os 
primeiros versículos do hino de louvor ao 
Senhor que Lucas pôs na boca de Maria. 

Maria é a primeira a dar-se conta das 
maravilhas operadas pelo Senhor e, por 
isso, canta-as. 

Tudo começa pelo olhar que Deus lhe 
dirige, um olhar completamente diferente 
do dos homens. Estes olham para quem 
os pode enriquecer. Deus dirige os seus 
olhos para quem não conta nada, para 
quem é desprezado, para quem é 
infecundo, para quem é improdutivo, para 
quem está em condições penosas. Judite 
rezava-lhe assim: «Tu és o Deus dos 
humildes, auxiliador dos oprimidos, 
sustentador dos fracos, protector dos 
abandonados, salvador dos desespe-
rados»  (Jt 9, 11). 

Maria entendeu que o olhar de Deus 
não é atraído pelos méritos, pela perfeição 
espiritual, mas pela necessidade do 
homem. Coloca-se assim entre os pobres 
e faz-se interprete dos seus sentimentos 
de gratidão. 

__________________________________________ 

 

Oração Universal 

 
1 –   Pelo Papa Francisco e pelos bispos do mundo         
              inteiro, 

para que, meditando na atitude de Maria, 
como ela sirvam a Deus nos que precisam, 
oremos, irmãos. 

  
2 –   Pelos povos que há muito estão em guerra, 

para que as tréguas do Natal 
façam nascer as condições de uma paz justa, 
oremos, irmãos. 

  
3 –  Pelos doentes, os pobres e os isolados, 

para que encontrem, nesta festa do Natal, 
quem reconheça a sua dignidade, 
oremos, irmãos. 

  
4 –  Pelos que se encontram longe de seus lares 

e por todos os que trabalham no estrangeiro, 
para que voltem com saúde a suas casas, 
oremos, irmãos. 

  
5 –   Pelas famílias de cada um de nós 

e pelas mães que mais trabalham nestes dias, 
para que todos sirvam o Senhor com alegria, 
oremos, irmãos. 

__________________________________________ 
 

IV Domingo do Advento 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 26 – S. Estevão (Primeiro Mártir); 

Dia 27 – S. João (Apóstolo e Evangelista);  

Dia 28 – Santos Inocentes (Mártires). 
__________________________________________ 
 

Mostrai-nos Senhor 

o vosso rosto e 

seremos salvos 
  

Mostra-nos Senhor o vosso rosto e 
seremos salvos. Assim pediremos no 
Salmo da Eucaristia de hoje. E assim 
acontecerá. O Senhor e só Ele nos pode 
salvar. Para que tal aconteça é necessário 
que cada um aceite a Sua salvação. Tal 
acontecerá na medida em que é 
necessário que cada um de nós aceite 
essa salvação.  

Esta opção consciente e firme só 
existirá na medida em que cada um 
conhecer o Senhor, “veja” o Seu rosto. 
Como é importante que tal aconteça! As 
Leituras da Missa de hoje, indicam-nos o 
caminho a seguir para que tal encontro e 
enamoramento se possa verificar. 
__________________________________________ 
 

Profecia de Miqueias 
  

Na primeira Leitura o profeta Miqueias 
prediz que de Belém, pequena cidade, 
sairá Aquele que há-de reinar sobre Israel. 
Tal não acontece por acaso. Vai nascer 
em Belém e não numa grande cidade 
como Jerusalém. Com este sinal o Senhor 
fala-nos claramente de humildade, virtude 
fundamental, que nos quer ensinar desde 
a Sua entrada neste mundo. Tinha sido o 
orgulho a causa da cegueira dos nossos 
primeiros pais e de tantos dirigentes do 
povo de Israel.  

É importante que acordemos para a 
verdadeira humildade. Se formos sinceros, 
verdadeiros, seremos mesmo muito 
humildes. Nosso é só o pecado. 

O reino que Jesus vem implantar, não 
se vai impor pelas armas, pelo poder, mas 
sim pela humildade. O Seu reino será de 
serviço, de Amor. 
__________________________________________ 
 

Nossa Senhora 

ensina-nos a preparar 

a Festa de Natal 
  

“Bendita és tu entre as mulheres e 
bendito é o fruto do teu ventre”, assim 

Nossa Senhora é saudada por sua prima 
Isabel. Que acrescenta “Bem-aventurada 
aquela que acreditou...” Ela acreditou 
porque era e é humilde. O Senhor “olhou 
para a humildade de Sua Serva”. É ainda 
a humildade que a leva a colocar-se ao 
serviço de Sua prima Isabel. Vai ser esta 
também a grande lição que Jesus a todos 
quer dar. “Eu venho ó Deus para fazer a 
Tua vontade” como escutámos na 
Segunda Leitura. 

Humildade, espírito de serviço, verda-
deiro amor, são virtudes vividas por Nossa 
Senhora, que importa imitar. Com a 
vivência destas virtudes fundamentais, 
teremos a possibilidade de, através da luz 
da fé, “ver” o rosto humilde, terno, cheio 
de encanto e de Amor de Jesus Menino, 
que a todos quer salvar. 

Assim teremos verdadeiro Natal. 
__________________________________________ 
 

Os Papas 

(do apóstolo Pedro, 1.º Papa, 

até ao Papa Francisco) 

 

“Pio VI”  

(1775  –  1799) 
 
(...continuação) 
 

Em Dezembro do ano em que foi 
eleito Papa (1775), Pio VI emitiu a 
encíclica “Inscrutabili divinae sapientiae”, 
na qual censurou o iluminismo.  

Visando a união da Igreja e o 
entendimento com os Estados, Pio VI 
proibiu a leitura do “Talmude”, assim como 
de outros livros com conteúdos anti-
católicos, e colocou mais algumas obras  
consideradas heréticas no Index. Instituiu 
o “Giornale Ecclesiastico di Roma”,  um 
verdadeiro instrumento de propaganda 
teológica e eclesiástica naquele período. 

A administração e a economia dos 
Estados Pontifícios foram renovadas e a 
cultura e as artes receberam apoios: os 
artistas e os intelectuais gozaram da sua 
protecção, a biblioteca do Vaticano foi 
aumentada com valiosos códices e as 
escolas e universidades receberam 
melhorias. Na Cidade Eterna trabalharam 
Monti, Canova, Metastasio. Promoveu 
ainda escavações arqueológicas, enrique-
ceu o museu desejado por Clemente XIV, 
o Pio Clementino, e construiu a sacristia e 
a sala capitular da igreja de São Pedro. 

Adepto do nepotismo, construiu o 
palácio Braschi para o sobrinho Luigi. 

O seu percurso como chefe da Igreja 
de Roma foi, no entanto, agitado por dois 
factores. Por um lado, pelas tendências 
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inspiradas no jansenismo e, por outro, 
pela Revolução Francesa, violentamente 
anticlerical. Na sequência das invasões 
napoleónicas, Pio VI foi preso e levado 
sucessivamente para Siena, Florença, 
Turim e por fim para França, onde acabou 
por morrer em cativeiro a 29 de Agosto de 
1799. 

Sepultado num simples subterrâneo, o 
seu corpo foi transladado para Roma em 
1802 e sepultado em São Pedro, num 
monumento erguido por Canova. 

                                 (concluído) 

__________________________________________ 

 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo 

 
(...continuação) 
 

A terceira missiva, de 15 de Maio 
(1950), é um agradecimento pelos 
parabéns enviados, por ocasião do seu 
aniversário natalício; e contém o mais 
expressivo testemunho do seu reconhe-
cimento da santidade de vida de Sílvia e 
de confiança na sua intercessão, quando 
entrar no Céu: 

“A sua alma, tão querida de Deus e de 
todos nós, que bem conhecemos, está 
sempre com a minha, no altar da Missa, 
cada Manhã” 

“Sei que a sua doença é muito grave e 
ameaça levar-no-la da vista dos nossos 
olhos para a vista e bem-aventurança de 
Deus.” 

“Bendito seja Ele por tudo! Se a Sílvia 
fôr para o seu Jesus, antes de mim, ficarei 
cheio de confiança de que será lá no Céu, 
uma grande advogada minha, e interces-
sora das graças de que eu tenho tanta 
precisão para a minha alma e para os 
meus trabalhos. Fico, assim como toda a 
gente, com a maior pena e saudade da 
sua ausência; mas se a Sílvia veio do Céu 
e é do Céu e é para o Céu, porque hei-de 
chorar então a sua entrada no Céu, onde 
esperam os Serafins, ansiosos de a verem 
a Si com eles no abrasamento do amor de 
Deus?” 

Dá-lhe notícia de uma religiosa da 
Quinta Amarela, que foi orientada por ele, 
e que a Divina Providência trouxe para 
perto dele, a fim de a preparar para a 
morte, e certamente D. Sílvia tinha 
conhecido. 

Termina com um agradecimento: 

“Agradeço-lhe tudo, tudo que a Sílvia 
tem sido e tem feito,  por mim desde que 
nos conhecemos e N. Senhor me confiou 
a sua querida alma. N. Senhor lhe pague! 
Mando-lhe bençãos sem fim”. 

                                       (continua...) 

__________________________________________ 

 

Pastoral da Saúde 

A visita ao Doente 
Boas e más práticas – (36) 

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 
 

BOAS  E  MÁS  PRÁTICAS 

 

Más  práticas: 
 

1 – Interromper o discurso de       
      quem  está a desabafar. 

 

2 – Moralizar sobre a conduta do           
      visitado. 
 

3 – Dar a entender a quem visitamos 
que já sabemos o que nos conta 
porque já no-lo disse noutra 
ocasião. 

 

Boas  práticas: 
 

1 – Mostrar com o nosso olhar que 
mantemos a atenção centrada na 
pessoa e não apenas no que diz. 

 

2 – Manifestar um interesse genuíno 
pela pessoa que desabafa, dando 
valor aos seus sentimentos. 

 

3 – Manter o silêncio sem o 
interromper, mesmo que, às vezes 
se prolongue. Escutar o seu 
significado concreto naquele 
momento particular. 

 

 

És insubstituível  (76) 
 

Será que devido à síndrome SPA 
(Síndrome do Pensamento Acelarado), tu 
envelheceste no único lugar em que não é 
permitido envelhecer, no território da 
emoção? Será que tu não te apresionaste 
no único lugar em que deverias ser livre, 
no palco da tua mente? 

Se te estiveres a sentir velho e 
aprisionado, não desanimes, pois o 
destino não é um facto inevitável, mas 
uma questão de escolha. Opta por te 
libertares do cárcere da emoção. 

__________________________________________ 

 

Papa Francisco 
(Ateus) 

 
Conheço mais agnósticos do que 

ateus; os primeiros estão mais na dúvida, 
os segundos mais convencidos. 

__________________________________________ 

 

A Bíblia 
O Livro do Génesis 

 

Prólogo de toda a Bíblia, o livro do 
Génesis é o primeiro Livro do Pentateuco. 
Contém o relato mítico das origens do 
mundo e da humanidade. Narra seguida-
mente a história das famílias dos 
Patriarcas, os grandes antepassados do 
povo de Israel, até Jacob e José. 

__________________________________________ 

 

Sabias que... 
 

Cidade da montanha de Judá 

 

A tradição situa o relato da Visitação 
de Maria a sua prima Isabel em «Ain-
karin» (fonte da vinha). Este lugar está 
situado a uns 7 km. de Jerusalém. Região 
montanhosa com cumes de 750 metros de 
altura, no qual viviam os pais de João 
Baptista. 

Por estas montanhas, cheias de 
vegetação e férteis vinhas, passou na 
antiguidade a Arca da Aliança, sinal da 
presença salvadora de Javé. 

O relato compara Maria, grávida de 
Jesus, com a Arca da Aliança: ambas são 
portadoras da presença de Deus. 
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Oração 
 
Senhor que vens viver no 

meio de nós... 
Quero aplanar as colinas do 

meu orgulho e os montes do meu 
egoísmo. 

Quero fazer da minha vida 
um jardim semeado com flores de 
humildade. 

Quero dar-Te um lugar na 
minha vida tal como fez a tua 
mãe, Maria. 

Senhor que queres viver no 
meio de nós... 

Quero preparar-Te um lugar 
no qual Tu te sintas acolhido. 

Quero criar-Te  espaço na 
minha vida. 

 

 

Maria, nova Arca  

da Aliança 
 
O lugar geográfico no qual se 

desenvolve a acção joga um papel 
importante na narração: na montanha de 
Judá, a oeste da cidade de Jerusalém, em 
Ain-Karin, pequena povoação situada a 
uns 7 km de Jerusalém. Estas montanhas 
tinham sido percorridas anteriormente pela 
«Arca da Aliança», que para o povo de 
Israel era o objecto onde residia a 
presença de Deus. Maria é portadora da 
presença de Deus no seu filho Jesus. 
Deste modo converte-se em «Arca da 
Aliança». 

A presença da Arca infundia confiança 
no povo. Por isso, quando os seus 
inimigos a roubaram, o povo chorava e 
temia o abandono de Deus. Lucas 
descreve uma liturgia. Mas não se trata da 
liturgia oficial que se celebrava no Templo 
de Jerusalém. A narração de Lucas 
mostra o novo estilo de religiosidade 
iniciada por Jesus: a presença de Deus 
encontra-se na vida quotidiana. Uma 
mudança: assim como a Arca só podia ser 
tocada pelos sacerdotes, agora são 
mulheres simples do povo quem, cheias 
de alegria, rodeiam a “Arca” 
__________________________________________ 

L e i t o r 
 

Podes dar a tua opinião, podes fazer a 
tua crítica, acerca do Jornal do Leitor.  

Fa-lo para: 

Jornal.leitor@portugalmail.pt 

Em direção ao Natal 
 

O Pinheiro de Natal 

 
Conta a história que na noite de Natal, 

junto ao presépio, se encontravam três 
árvores: Uma tamareira, uma oliveira e um 
pinheiro. As três árvores ao verem Jesus 
nascer, quiseram oferecer-lhe um 
presente. A oliveira foi a primeira a 
oferecer, dando ao Menino Jesus as suas 
azeitonas. A tamareira, logo a seguir, 
ofereceu-lhe as suas doces tâmaras. Mas 
o pinheiro como não tinha nada para 
oferecer, ficou muito infeliz. 

As estrelas do céu, vendo a tristeza do 
pinheiro, que nada tinha para dar ao 
menino Jesus, decidiram descer e pousar 
sobre os seus galhos, iluminando e 
adornando o pinheiro que assim se 
ofereceu ao Menino Jesus. 
__________________________________________ 
 

Gotas de Orvalho 

Não limites o poder nem o tempo da 
tua vida; mas também não penses que 
vais conseguir fazer tudo o que desejas, 
enquanto por aqui passas. Acalma-te, 
porque tens uma eternidade para viver! 
Também não penses que, depois desta, 
receberás uma vida nova. Esta mesma 
vida continuará sempre, sempre, pela 
eternidade! A morte não é mais que a 
porta de passagem para a o além! Por 
isso, vale a pena fazermos esta passagem 
com a nossa vida limpa. Doutra forma 
teremos que a limpar do lado de lá e, ali,  
vai, certamente, custar-nos mais. 

__________________________________________ 

 

Às portas do Natal 
 

Conto de Natal 
 

Era uma vez, um menino que gostava 
muito do Natal. 

Cresceu e percebeu que a única coisa 
que lembrava NATAL era o presépio por 
debaixo da sua arvore de natal. Prendas, 
luxos, roupas novas, gula, quando... 
NATAL era simplesmente um marco de 
lembrança, daquilo que deveria ser os 
restantes 364 dias. 

Nesse dia, depois de jantar, foi para o 
seu quarto, olhar o céu e pediu: Querido 
menino Jesus iluminai os avarentos como 
a ESTRELA iluminou Belém e aconchegai 
os pobres assim como a FAMILIA foi 
aconchegada nas palhinhas. 

Uma chuva de estrelas alvoraçou o 
céu e dele emergiu muitas pombas, que 
voavam em direções opostas procurando 
cada uma um lar. 

Traziam no seu coração esperança, 
partilha e amor e no seu canto palavras 
doces, para uma noite de 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 tem 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. 

__________________________________________ 

 

Aniversários 
 
Esta semana temos apenas um 

aniversário para festejar. É o de Joana 
Santos, na próxima Quinta-feira, dia 27  
de Dezembro, Leitora na Paróquia de 
Figueiró. 

O Jornal do Leitor deseja à Joana 
felicidades sem fim. 
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H u m o r 
 
Padre, Pastor e Rabino 
 

Um Padre, um Pastor e um Rabino, 
reuniram-se para saberem como é que 
cada um dividia o dinheiro da colecta, 
entre o que ficava com Deus e o que 
ficava com a Igreja ou com a Sinagoga, 
conforme o caso. O Padre, disse: 

– Na minha Igreja Católica eu pego 
em toda a colecta do período, faço um 
círculo no chão e atiro todo o dinheiro 
para o alto. Aquele que caír dentro do 
círculo pertence a Deus; o que caír fora, é 
meu. 

Disse o Pastor: 
– Eu também faço a mesma coisa na 

minha Igreja Protestante. Só que o que 
caír dentro é meu e o que cai fora é de 
Deus. 

O Rabino falou e disse: 
– Eu mando tudo p’ra cima. O que Ele 

pegar, é D’Ele; o que caír no chão é meu. 

__________________________________________ 

 

Citações 
 

MULHERES 
 

As mulheres deveriam ser somente 
o que parecem. 

                                                           (Shakespeare) 
 

SERMÕES AOS JOVENS 
 

Os jovens não precisam de sermões.  
Precisam de exemplos de honestidade, 

coerência e altruismo. 

(Sandro Pertini) 
 

N a t  a l 
 

Faltam apenas dois dias para a festa 
de Natal. Por isso o pequeno sino não vai 
parar de replicar. Sino da igreja. Parece o 
coração do meu povo, que replica a cada 
palpitação. Há já não sei quantos anos, o 
Senhor nasceu em Belém. Um astro, um 
prodígio, apareceu no céu.  Foram dar-     
-Lhe calor, ao Seu berço de palha, um boi, 
um burro e três reis, como me contou um 
pastor. E com tão doce apoio, foi cres-
cendo o Menino-Deus, para inundar o 
mundo de paz, alegria e amor. Ao festejar 
o Seu nascimento, no dia de Natal haverá 
alegria nos corações e, na mesa, pão, 
vinho e bolos. E o coração do meu povo, 
como um pequeno sino, passará o dia em 
festa, sempre a replicar. 

 

“Quando eles ali se encontravam, 
completaram-se os dias de ela dar à luz, e 
teve o seu filho primogénito” (Lc 2, 6-7). 

Cristo é o primogénito de Maria. Deus 
tinha-a predestinado para ser a Mãe 
universal de todos os redimidos. Ao dar à 
luz Cristo, podemos pensar que também 
nos deu à luz a nós, os baptizados. 
Portanto, de certo modo, o Natal é 
também o dia do nosso nascimento com 
Cristo e em Cristo. É, por isso, a festa de 
toda a cristandade. 
__________________________________ 

Santos Padroeiros 
(de Artes e Profissões) 

 

–  Cesteiros:  S. Antão; S. Julião de        
         Cuenca; S. Marcos (cujas relíquias        

          foram escondidas num cesto);  

         S. Paulo (porque fugiu de Damasco     

          numa cesta); S. Paulo, o Eremita (que        

          era cesteiro). 

–  Chantres: S. Gregório Magno (por causa     

          do canto gregoriano); S. João Baptista    
          (os nomes das notas de escala foram  
          tomados de um hino composto em sua  

          honra); S. Leão Magno (grande  

          protector da música sacra); S. Secília.   
–  Chapeleiros:  S. Gorgónio; S. Tiago o  
         Maior (por causa do seu chapéu de  

          peregrino); S. Tiago, o Menor  
          (padroeiro dos pisoeiros); S. Miguel;  
         S. Filipe; S. Severo de Ravena;                   
         S. Bárbara. 
–  Clérigos:  S. Jerónimo; S. Catarina de  
         Alexandria.            
–  Colchoeiros e Estofadores:  S. Brás (o  

          seu martírio foi foi ser maltratado com  

          cardas); S. Luzía. 
–  Comediantes:  S. Gelásio; S. Porfírio, o  
         Mimo; S. Plágia.; 
__________________________________                
 

Santos Padroeiros 
(de Países e Cidades) 

Europa: 

–  França:  S. Carlos Magno;                 
    S. Dinis, S. Luís, Rei de França;           
    S. Martinho; S. Genoveva;  
    S.Joana d’Arc. 

      –  Grécia: S. André; S. Jorge;                  
          S. Nicolau de Mira; S. Sofia., 
__________________________________________ 
 

A Fechar 
 

CRISTIANISMO 
 

Eu gosto de Cristo. 
Eu não gosto de vós, cristãos. 

Vós, cristãos, sois tão diferentes de Cristo. 
(Gandhi) 

 

 

     Bibliografia:   Bíblia Sagrada, dos Franciscanos Capuchinhos; Revista de Liturgia e Pastoral, das Edições Licel, de Braga; Almanaque Popular, das Missões e da Boa Nova; Directório Litúrgico, do 

Secretariado Nacional de Liturgia; Introdução Geral ao Missal Romano; Catecismo da Igreja Católica; Nova Enciclopédia Larousse, do Círculo de Leitores; Dicionário de Português Houaiss, do Círculo de Leitores, 

Jornal A Ordem; Jornal Voz Portucalense; O Livro do Leitor, do Secretariado Nacional de Liturgia; O Banquete da Palavra, de Fernando Armellini; Celebrações Dominicais e Festivas sem Sacerdote, de Octávio 

Hidalgo, C.SS.R.; Guião das Celebrações sem a Presença do Sacerdote, da Gráfica de Coimbra; A Palavra de cada Domingo, de B.Caballero; Missal Popular Dominical e Ferial; Manual de Oração, de Ignácio 

Larrañaga; Outras consultas e pesquisas. 

 

 

Escala  da  Semana   

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

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Ermelinda Pinh.º    Glória Martins    

Avisos Joaquim Martins  Joana Santos  Paula Carvalho  Gracinda Nunes  

Admonição         

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

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

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

Ação Graças         

Suplente Ermelinda Pinh.º    Glória Martins    
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