
JORNAL 
do Leitor litúrgico 

Jornal Inter Paroquial: 

Carvalhosa – Eiriz – Figueiró – Sanfins 

 

E-MAIL:     

    jornal.leitor@portugalmail.pt 

SAIT:    

    www.paroquiascesf.com 

PERIODICIDADE:  semanal 

N.º 597 – Ano XI – 08-12-2019 

________________________ 
 

TEMPO LITÚRGICO: 

Imaculada Conceição 

ANO “A” 
 

 

Sumário 
 

PÁGINA – 1 

– Sumário. 
– Empecilhos na Igreja que bloqueiam. 
– Imaculada Conceição. 
– Antífona de Entrada. 
– 1.ª Leitura (Génesis).  

PÁGINA – 2 

– Salmo Responsorial. 

PÁGINA – 3 

– Acerca da segunda Leitura. 
– 2.ª Leitura (Efésios) – Imaculada 

Conceição. 

PÁGINA – 4 

– 2.ª Leitura (Romanos) – II Domingo 
do Advento 

– Aclamação ao Evangelho. 
– Evangelho (Lucas). 

PÁGINA – 6 

– Oração Universal. 
– Agenda Santoral. 
– Maria, nossa esperança. 
– Maria, terror do inimigo. 

PÁGINA – 7 

– Conduz-nos à felicidade.  
– A eleita do Senhor. 
– Mestra da fidelidade. 

PÁGINA – 8 

– Mãe de Deus. 
– Antífona da Comunhão. 

   – Humor.  
– Escala de Leitores. 
– A Fechar. 
 

Empecilhos na Igreja 

que bloqueiam (1) 
 

O Bispo do Porto, D. Manuel Linda, 
alertou para o perigo da opacidade 
dos ministros ordenados e do silencia-
mento das questões religiosas. 

Na Vigília de Oração organizada 
pela Vigararia de Matosinhos, Região 
Pastoral Grande Porto, por ocasião da 
Semana dos Seminários, D. Manuel 
Linda alertou para as atitudes que 
podem impedir o discernimento 
vocacional: a opacidade dos ministros 
ordenados e o silenciamento das 
questões religiosas, lê-se no Jornal da 
Diocese do Porto, o “Voz Portuca-
lense”, na página 2 da edição n.º 41, 
de 20 de novembro último. 

Com efeito, no tempo reservado 
para o comentário ao Evangelho,       
D. Manuel Linda interrogou-se sobre 
os motivos que podem impedir hoje 
crianças e jovens de escutar e 
corresponder ao chamamento do 
Senhor: Não se trata “de pôr em causa 
a sensibilidade e generosidade dos 
jovens de hoje” – disse o bispo do 
Porto – mas tratar-se-á sobretudo de 
duas coisas, que geram uma espécie 
de muro, de bloqueio à comunicação 
entre Deus que chama o filho que 
escuta: a opacidade e o silenciamento 
do religioso, na cultura atual. 

 
(continua no próximo número) 
 

 

Imaculada Conceição 

da Virgem Santa Maria 

 A Igreja universal celebra hoje 

com a maior alegria e júbilo a 
Solenidade da Imaculada Conceição 
da Virgem Santa Maria. 

Esta celebração integra-se perfei-
tamente no espírito do Advento, 
porque Maria é o sinal da proximidade 
de Deus e a Imaculada Conceição 
anuncia-nos que a salvação está 
próxima. 

A Liturgia da Palavra ajuda-nos a 
compreender ainda melhor o sentido 
da nossa vida na terra. 

Por isso, o nosso olhar comovido 
se volta para Maria Imaculada, 
cantando, cheios de gratidão, os seus 
louvores. 

 
 

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 
da justiça, como esposa adornada 
com suas joias. 
 

 

Primeira Leitura 
(Gn 3, 9-15.20) 

Monição: 
 

Depois da queda dos nossos primeiros 
pais, Deus procura Adão e Eva para lhes 
prometer o resgate do pecado. 

Uma Mulher extraordinária — Maria 
Imaculada — enfrentará a serpente num 
combate sem tréguas e derrotá-la-á. 

  
Leitura: 
 

 

Leitura do Livro do Génesis 
 

9Depois de Adão ter comido da 
árvore, o Senhor Deus chamou-o e 
disse-lhe: «Onde estás?». 10Ele res-
pondeu: «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 respon-
deu: «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.  
15Estabelecerei inimizade entre ti e a 
mulher, entre a tua descendência e 
a descendência dela. Esta te esma-
gará 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: 

Atenção ao diálogo e às 
interrogações entre Deus e Adão.  

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, para que o teu 
trabalho tenha sucesso. 

Por fim, tal como aprendeste, 
desliga a leitura na última frase, no 
versículo 20, em “O homem deu à 
mulher o nome de «Eva» ...” 

Finalmente, verifica o texto e 
exercita alguma palavra mais difícil de 
pronunciar, tais como: rumor / proibira 
comer (não é proibira “de” comer) / 
inimizade / descendência / e outras. 
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Comentário à 1.ª Leitura: 
 

Os povos do antigo Médio Oriente 
não apreciavam fazer raciocínios 
abstratos. Preferiam comunicar o seu 
pensamento, as suas reflexões mais 
profundas, através de imagens, narra-
ções, 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 projetar a sua luz 
sobre alguns enigmas inquietantes: 
por que é que sofrem e morrem os 
homens? Por que é que a mulher 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 (de colheitas 
escassas) 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 
(com muito desejo, rápido e esperteza 
habilidosa) de um alimento envene-
nado que o leva à morte e à 
descomposição (descomposto). Aqui 
está o que fez: pôs-se no lugar de 
Deus. 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 (paixão 
sedenta) 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 humani-
dade. É a dinâmica de cada pecado. 
Esta ebriedade do ser auto-suficiente, 
esta ilusão de poder fazer, sozinhos, 
escolhas arbitrárias, independentes de 
Deus, é comparada 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. Infeliz-
mente, quando se recusa a luz de 
Deus e se seguem os próprios 
caprichos, falha-se o alvo, aponta-se 
ao objetivo errado e provoca-se a 
própria ruína. 

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 (o adversário), 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, infantil, 
ingénuo) mas quando cresce (ficar 
adulto), 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 “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 intuições, 
aos próprios pensamentos vãos. 

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 subli-
nhar 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 (passageira e caduca). 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 der-
rota… 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. 

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 indepen-
dência 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, indiretamente, 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 ser-
pente e, por conseguinte, ainda sobre 
Deus, porque a serpente é – como 
vimos – a atuação 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.  

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 
Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4 

  
Monição: 

 
O Salmo que o Espírito Santo nos 

convida a cantar é um hino de louvor ao 
Altíssimo pelas maravilhas que Ele operou 
na história da Salvação. 

Hoje aparece como uma referência à 
maravilha da Virgem concebida sem 

pecado original.  

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.  
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Os confins da terra puderam ver 
a salvação do nosso Deus. 
Aclamai o Senhor, terra inteira, 
exultai de alegria e cantai. 
 

 

Acerca da 2.ª Leitura 

de hoje 
 

Segundo a ordem de precedência 
indicada na tabela dos dias litúrgicos, 
os Domingos do Advento têm prece-
dência sobre todas as solenidades, 
devendo aquelas que ocorrem nesses 
domingos ser transferidas para a 
segunda-feira seguinte. É o que 
deveria acontecer este ano com a 
solenidade da Imaculada Conceição 
da Virgem Santa Maria. 

Porém, pelo significado desta 
solenidade em Portugal, a Comissão 
Episcopal de Liturgia obteve da 
Congregação do Culto Divino permis-
são para a celebrar no dia próprio, 8 
de dezembro, com as seguintes 
condições: 

1 –– Que, na Missa, a II Leitura 
seja a do domingo II do Advento. 

2 –– Que se faça menção deste 
domingo na homilia. 

3 –– Que a oração conclusiva da 
oração dos fiéis seja a oração coleta 
do mesmo domingo. 

Neste sentido, o Jornal do Leitor 
aconselha a preparar ambas as 
Leituras: a da Imaculada Conceição 
(Ef 1, 3-6.11-12) e a do II Domingo do 
Advento (Rm 15, 4-9) para que, 
qualquer que seja a escolhida pelo 
Sacerdote, o Leitor esteja preparado 
para a proclamar. 

Seguem-se ambas as Leituras. 
 

 

Segunda Leitura 

(Imaculada Conceição) 

(Ef 1, 3-6.11-12) 
 

Monição: 
 

São Paulo, na Carta aos fiéis de Éfeso, 
entoa um hino de louvor e ação de graças 
ao Altíssimo «que do alto dos Céus nos 
abençoou com toda a espécie de bênçãos 
espirituais em Cristo.» 

Em Jesus Cristo, por Maria, nos elegeu 
a todos para que fôssemos santos na Sua 
presença. 

 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, 
conforme a benevolência da sua 
vontade, a fim de sermos seus 
filhos adotivos, 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 vonta-
de, 12para sermos um hino de 
louvor da sua glória, nós que desde 
o começo esperámos em Cristo. 

 

Palavra do Senhor. 
 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Leitor: se esta Leitura não for bem 
proclamada, não será entendível pela 
assembleia reunida, que escuta. Será 
uma leitura completamente perdida. 

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

Exercita o controlo de respiração, 
já que 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. Apresenta-te no ambão 
com um semblante alegre e feliz. Hoje, 
esquece a face sisuda. 

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

Exercita estas palavras e a Leitura 
também. 
 

Comentário à 2.ª Leitura: 
 

A primeira Leitura apresentou-nos 
a condição do homem. Desde os 
inícios da história esteve à mercê da 
«serpente», começou a sonhar 
projetos 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 sua conceção, ou 
seja, na totalidade da sua existência. 
Nela, a «serpente» nunca prevaleceu, 
as suas escolhas estiveram sempre 
em sintonia com o projeto de Deus. 

Nesta altura insere-se a mensa-
gem 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 pronunci-
ando 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 projeto de salvação para 
toda a humanidade. 

E aqui está este projeto: Ele 
decidiu que todos os homens for-
massem 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 (eterna). 

 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 projetos de salvação também em 
nós. 

É verdade que constatamos ainda 
muitas vitórias da «serpente», 
acontecem muitos factos dramáticos, 
há ainda tragédias, guerras, calami-
dades naturais, doenças, desgraças. 
Não obstante tudo, em cada momento, 
somos chamados a «abençoar Deus», 
a manifestar a nossa confiança nas 
suas hábeis mãos de artista, estamos 
certos de que Ele está realizando o 
seu sonho. 

 
 

 
“Bendito seja Deus, Pai de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, que do alto dos 
Céus nos abençoou com toda a espécie 
de bênçãos espirituais em Cristo. N’Ele 
nos escolheu, antes da criação do 
mundo, para sermos santos e 
irrepreensíveis, em caridade, na sua 
presença.                           (Ef. 1, 3-4) 

__________________________________ 
N.º 597 – 08-12-2019 –Imac.Conceição – Pág. 3 / 8 



Pág. 4 /8 – Imac.Conceição – N.º 597 – 08-12-2019 
 

Segunda Leitura 

(II Domingo do Advento) 
(Rm 15, 4-9) 

Monição: 

As Escrituras são motivo de 
consolação e de esperança. Elas nos 
levam à glória de Cristo Jesus que se fez 
servo de todos. 

 

 Leitura: 
 
 

Leitura da Epístola do apóstolo 
São Paulo aos Romanos 

 

Irmãos: 4Tudo o que foi escrito 
no passado foi escrito para nossa 
instrução, a fim de que, pela 
paciência e consolação que vêm 
das Escrituras, tenhamos esperan-
ça. 5O Deus da paciência e da 
consolação vos conceda que 
alimenteis os mesmos sentimentos 
uns para com os outros, segundo 
Cristo Jesus, 6para que, numa só 
alma e com uma só voz, glorifiqueis 
a Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus 
Cristo. 7Acolhei-vos, portanto, uns 
aos outros, como Cristo vos 
acolheu, para glória de Deus. 8Pois 
Eu vos digo que Cristo Se fez 
servidor dos judeus, para mostrar a 
fidelidade de Deus e confirmar as 
promessas feitas aos nossos 
antepassados. 9Por sua vez, os 
gentios dão glória a Deus pela sua 
misericórdia, como está escrito: 
«Por isso eu Vos bendirei entre as 
nações e cantarei a glória do vosso 
nome». 

 

Palavra do Senhor. 
 

 
Recomendação aos Leitores: 

 

Isola uma ou outra palavra que 
sintas maior dificuldade em pronun-
ciar, e exercita-a: instrução / paciência 
/ consolação / tenhamos (pronunciar 
“tenhámos” e não “tênha-mos”) / 
glorifiqueis / antepassados / gentios 
(pronunciar “gentíos” e nâo “gêntios”) / 
misericórdia / e outras. 

Tem atenção à pontuação e 
respeita-a. 
 
Comentário à 2.ª Leitura: 
 

Paulo estava preocupado com as 
tensões existentes dentro da 
comunidade de Roma, entre dois 
grupos de cristãos. O grupo menos 
numeroso era constituído por aqueles 
a quem o Apóstolo chama fracos, 
gente ligada às tradições religiosas 
dos antigos. Levavam uma vida 
austera, privavam-se dos prazeres, 
mesmo dos que eram lícitos, 
observavam inúmeras prescrições tais 

como a circuncisão e a abstinência 
dos alimentos impuros. O outro grupo, 
dos chamados fortes, defendia que as 
imposições da antiga lei tinham 
perdido o seu valor; bastava acreditar 
em Cristo. 

Os fracos julgavam os fortes e 
consideravam que eram levianos, 
superficiais. Por seu lado, estes 
desprezavam os fracos, que eram 
vistos como pessoas obtusas, 
retrógradas e nostálgicas. 

Paulo – que se colocava entre os 
fortes – recomenda a todos a caridade 
e o respeito recíproco. Como argu-
mento decisivo cita o exemplo de 
Cristo: Jesus nunca teve em mente o 
próprio interesse egoísta, mas 
esqueceu-se de si mesmo e pôs-se 
completamente ao serviço dos outros. 

Os seus discípulos não podem ser 
diferentes; não podem procurar o seu 
próprio interesse, devem pensar 
sempre e só no bem dos irmãos, 
dispostos até a limitar a própria 
liberdade, se assim o pede o amor 
para com os outros. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(cf. Lc 1, 28) 

 

Monição: 
 

Aclamemos com júbilo o Evangelho 
que anuncia o começo da nossa 
Redenção, pela Anunciação do Arcanjo 
São Gabriel à Virgem Imaculada. 

 

Refrão:  ALELUIA, ALELUIA! 
   

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

 

Evangelho (Lc 1, 26-38) 
 

Evangelho: 
 

 

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 impossí-
vel». 38Maria disse então: «Eis a escrava do 
Senhor faça-se em mim segundo a tua 
palavra». 

 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário ao Evangelho: 

Para compreender a mensagem 
deste texto evangélico é necessário 
evitar um perigo, o de interpretá-lo 
como uma página de crónica, precisa 
e exata 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 enten-
der 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. Pro-
curemos entender o género literário 
que ele utilizou, para depois poder 
apreender (agarrar) a mensagem do 
trecho. Detenhamo-nos, para já, nos 
anúncios de nascimentos extraordi-
nários. 

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 nasci-
mentos 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 fecun-
didade 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, 

por não serem autênticos) 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 nascimen-
tos 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 
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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 nasci-
mento 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 
objeção; o anjo responde e dá um 
sinal que, pontualmente, se realiza. 

A repetição sistemática de todos 
estes elementos indica que o autor 
segue um esquema fixo. Não escreve 
um trecho de crónica. Por conse-
quência 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 observa-
ções, procuremos apreender a mensa-
gem que Lucas nos quer levar a 
assimilar. 

Desde logo, apresentar-nos um   
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 instruí-
am o povo na Lei de Deus.  

O Senhor, porém, segue uma 
lógica diferente da lógica dos homens. 
Ele costuma realizar os seus projetos 
servindo-se de meios humildes, 
pequenos, débeis. Vejamos nos 
particulares as suas escolhas. 

Antes de mais os seus olhos 
pousam sobre uma minúscula aldeia 
da Galileia, perdida entre as monta-
nhas, 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 
sacerdotes de Jerusalém, considera-
vam-nos «meio-pagãos». A Filipe que 
fala 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 condição 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, humi-
lhada, 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 duvida-
mos), mas somos convidados a 
contemplar as «grandes coisas» que 
nela operou Aquele que é «Potente» e 
«Santo é o seu nome». Se Ele reali-
zou uma obra maravilhosa numa «sua 
serva» que apenas Lhe podia colocar 
à disposição a sua «nulidade» (Lc 1, 
48-49), saberá extrair 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 condi-
ções 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. 

Por fim, o 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. (ver 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 substi-
tuído 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 
todos o que pode realizar o amor 
gratuito de Deus. Ao Senhor apenas 
ela pode oferecer – como atrás se 
dizia – a sua pobreza e Ele enrique-
ceu-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 descen-
dentes 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 evan-
gelista Lucas quer dizer-nos  que, no 
filho de Maria, se realizou a profecia 
feita a David: é Jesus o Messias 
esparado, 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 salvadores (há-os de 
todos os tipos: políticos, economistas, 
religiosos, intelectuais...). Quem pre-
tende 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. 

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 buscá-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 poder. O «Potente» 
intervém: toma um rebento, um filho 
da descendência de David e dá-lhe o 
reino eterno. 
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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) o seu povo numa 
coluna de nuvens (Ex 13, 21), uma 
nuvem cobria a tenda onde Moisés 
entrava para encontrar Deus (Ex 40, 
34-35), 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 divindade 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 
demasiado pobres, demasiado indi-
gnos. Considerando a nossa vida, 
encontramos talvez muitos pecados, 
muitas coisas erradas, muitos hábitos 
maus. Não podemos 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. 

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

Ninguém tinha entendido o projeto 
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 projeto. 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 por Deus 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. 
 

 

Agenda Santoral 
     ; 

Dia 09 – S. João Diogo. 
Dia 11 – S. Dâmaso I (Papa) 

Dia 12 – Nossa S.ª de Guadalupe 
Dia 13 – Santa Luzia (Virgem e Mártir). 

Dia 14 – S. João da Cruz (Presbítero e                   

                                         Doutor da Igreja). 
 

 

 

Maria nossa Esperança 

 
 «Depois de Adão ter comido da 

árvore, o Senhor Deus chamou-o e 
disse-lhe: “Onde estás?” Ele respon-
deu: “Ouvi o rumor dos vossos passos 
no jardim e, como estava nu, tive 
medo e escondi-me”.» 

A serpente seduziu Eva e esta 
arrastou Adão na sua desgraça e 
ruína do pecado original. De repente, 
Adão e Eva viram-se reduzidos à mais 
extrema indigência. 

Afinal o que Satanás queria não 
era fazê-los como deuses, mas reduzi-  
-los à miséria e à infelicidade. 

 Tive medo. Destruiu a filiação 
divina e a consequente intimidade com 
Deus. Adão e Eva escondem-se, 
porque têm medo de se encontrarem 
com Deus. 

Adão e Eva têm medo de Deus. 
Não é normal que um filho tenha medo 
do pai e se esconda, a tremer de 
medo, quando ele chega a casa. O 
mais normal é que se lance a correr 
ao seu encontro e se abrace a ele, 
cobrindo-o de beijos. 

Estava nu. Roubou-lhe o tesouro 
da graça e da filiação divina. Adão 
confessa, triste que está nu. A nudez é 
sobretudo a extrema indigência a que 
o demónio conseguiu reduzi-los, 
levando-os ao pecado. 

Os nossos pecados pessoais 
fazem-nos perder o gosto de estar 

com Deus – de orar – de tratar de 
coisas espirituais. 

O pecado original dos nossos 
primeiros pais não é uma lenda, mas 
um tremendo acontecimento cujas 
consequências ainda se fazem sentir 
hoje. 

O pecado grave pessoal é como 
um naufrágio em que perdemos tudo o 
que levávamos connosco, ou como 
um incêndio que nos permite retirar de 
dentro de casa os nossos haveres. 

Este tudo quer dizer a graça 
santificante – veste indispensável para 
entrarmos no Céu – a comunhão de 
Amor com Deus, a paz e a alegria 
interior, a paz da consciência e o 
sentido da vida. 

Deus vem ao encontro dos dois, 
não para os castigar e humilhar, mas 
para os ajudar a compreender o mal 
que tinham feito e anunciar-lhes a 
misericórdia. 

O primeiro sinal da benevolência 
do Senhor é a promessa de confiar a 
luta contra Satanás e seus sequazes a 
uma Mulher que seguirá à frente dos 
filhos de Deus. 

 
 

Maria terror do Inimigo 

 «Estabelecerei inimizade entre ti e 
a mulher, entre a tua descendência e 
a descendência dela. Esta te 
esmagará a cabeça e tu a atingirás no 
calcanhar.» 

Deus vem ao encontro de Adão e 
Eva trazendo consigo um plano de 
resgate, de salvação. 

Segundo os Seus desígnios 
eternos, a Segunda Pessoa da 
Santíssima Trindade – o Verbo – 
assumirá a nossa natureza humana 
com todas as suas fragilidades, exceto 
no pecado. 

Como Deus, as Suas obras têm 
merecimento infinito, podendo, com 
efeito, pagar a dívida infinita contraída 
pelo pecado dos nossos primeiros pais 
e pelos pecados de cada um de nós, 
até ao fim do mundo. Como Homem, 
poderá apresentar-se diante do Pai 
em nome de cada um de nós. 

Mas, para assumir verdadeiramen-
te a natureza humana – um corpo 
mortal – seguindo as leis da natureza, 
precisará do seio de uma mulher. 

Foi assim que Deus “sonhou” com 
Maria desde toda a eternidade. 
Adornou-A com todas as qualidades, 
dons e graças. Ela foi imune da culpa 
original, pelos méritos do seu futuro 
Filho. Como poderia Deus suportar 
que o demónio Lhe pudesse dizer: “A 
Tua Mãe, antes de ser Tua, foi minha 
escrava, pois contraiu a culpa de 
Adão!?” 

Deus projetou ainda outra 
maravilha: o demónio seria vencido 
por uma Mulher, tal como conseguira 
entrar no mundo por Eva. Foi ela que  
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lhe abriu a porta para entrar também 
no coração de Adão. 

Maria comanda os exércitos de 
Deus. Maria aparece, pois, revelada, 
como a Mensageira da vitória de 
Deus, como sinal de esperança para 
todos nós. 

A partir de agora já não será o arco 
íris a lembrar a Aliança de Deus com a 
criação, mas Maria, verdadeira bênção 
de Deus para todos nós. 

Esta mulher profetizada no 
Génesis não pode ser Eva. No 
momento em que Deus profere esta 
sentença, Eva é amiga de Satanás, 
pois fez-lhe a vontade e colaborou na 
sua maldade seduzindo Adão. 

A descendência da Mulher – de 
Maria – é Jesus e todos os que estão 
unidos a Ele pelo Batismo; a 
descendência de Satanás são a 
terceira parte dos Anjos do Céu que o 
seguiram na sua rebelião contra Deus 
e foram precipitados no abismo; e 
todas as pessoas que se lhe entregam 
pelo pecado em breve começam 
também a trabalhar para ele, quer 
pelos maus exemplos, quer mesmo 
pelas atitudes de arrastar outros ao 
pecado. 

Maria triunfará. Esmagará a 
cabeça da serpente maldita. Na 
linguagem bíblica, esta figura significa 
a vitória perfeita contra o Inimigo. 

Se quisermos avançar na vida 
unidos a Ela, também venceremos o 
Maligno que nos quer tornar infelizes 
para sempre, como ele. 

Ela entrega-nos uma arma para 
combater: o Terço. Deus realiza 
maravilhas com coisas simples: com 
água lava as almas do pecado e 
infunde-lhes a vida divina; transubs-
tancia um pouco de pão de trigo no 
Seu Corpo e Sangue. 

O demónio tenta convencer as 
pessoas que o Terço é uma arma sem 
valor, que rezá-lo é uma rotina sem 
sentido, etc. Mas ele tem sido a arma 
com que Maria venceu o Inimigo nas 
grandes batalhas da história. 

Seremos tentados. É o que 
significam as ciladas armadas ao 
calcanhar da mãe, ou seja, os 
atentados contra os seus filhos que 
somos nós. 

 
 

Conduz-nos à felicidade 

 «N’Ele nos escolheu, antes da 
criação do mundo, para sermos santos 
e irrepreensíveis, em caridade, na sua 
presença. Ele nos predestinou, 
conforme a benevolência da sua 
vontade, a fim de sermos seus filhos 
adotivos, [...] por termos sido predes-
tinados [...], para sermos um hino de 
louvor da sua glória». 

Saímos do Coração do nosso 
Deus pela força do Seu Amor, e para 

Ele devemos voltar no fim da vida, se 
aceitarmos o Seu convite. Ele quer-       
-nos sentados à mesa da Sua 
felicidade para sempre. 

Eleitos de Deus. Não estamos 
nesta vida por um acaso. Deus quis 
que existíssemos, felizes com Ele para 
sempre, e chamou-nos à vida, para 
nos oferecer esta possibilidade. 

Para a santidade pessoal. Esta 
fidelidade à vontade de Deus na nossa 
vida chama-se santidade pessoal. 

Para a felicidade eterna. Deus 
criou-nos para sermos felizes na terra 
e no Céu. Mas não podemos confundir 
felicidade verdadeira com prazer dos 
sentidos ou afirmação pessoal 
orgulhosa. 

Maria guia-nos para o Céu. Maria 
é de todas as criaturas a única que 
realizou perfeitamente o projeto de 
Deus. Viveu em consonância perfeita 
com a Sua vontade, sem o menor 
desvio, todos os momentos da sua 
vida. 

Mas, como é Mãe, defende-nos 
dos ataques venenosos da serpente 
infernal e quer que A acompanhemos 
no caminho do Céu. Como em Caná, 
aos serventes de mesa das bodas 
matrimoniais, recomenda a cada um 
de nós: «Fazei tudo o que Ele vos 
disser.» 

Maria é revelada no texto do 
Génesis como a mensageira do 
Senhor, a que zela pelos Seus 
interesses, pois comanda as hostes de 
Deus em luta contra o Altíssimo. 
Defende-nos cuidadosamente das 
ciladas do Inimigo, se quisermos 
seguir as suas recomendações. 

Para tudo isto foi concebida 
Imaculada, desde o primeiro momento 
da sua existência. 

 
 

A Eleita do Senhor 

 «disse o Anjo: “Ave, cheia de 
graça, o Senhor está contigo!  
[...] Disse-lhe o Anjo: “Não temas, 
Maria, porque encontraste graça 
diante de Deus. Conceberás e darás à 
luz um Filho, a quem porás o nome de 
Jesus. Ele será grande e chamar-Se-á 
Filho do Altíssimo.”» 

A Sabedoria infinita de Deus 
escolhe o momento da Anunciação do 
Arcanjo a Maria para nos revelar ou 
revelar diversos mistérios da nossa fé: 

Santíssima Trindade. O Filho de 
Maria será Deus, Filho unigénito do 
Pai e será concebido pela força do 
Espírito Santo; 

A maternidade divina de Maria. Ela 
será verdadeira Mãe de Jesus: “eis 
que conceberás e darás à luz”. 

A sua Imaculada Conceição. Deus 
estabelecerá inimizades (perpétuas, 
irreconciliáveis) entre a Mulher e a 
serpente). 

A virgindade perpétua de Maria. O 
Arcanjo explica-lhe que, ao contrário 
do que acontece com qualquer 

mulher, para ser mãe, Ela não 
precisará de sacrificar a virgindade, 
pondo de parte o anterior compro-
misso com o Senhor. Ao nascer, 
Jesus respeitou e guardou a 
integridade da Sua Mãe que quisera 
preservar na Conceição: E se Maria 
tinha o compromisso de virgindade 
com o Senhor, por que havia de 
sacrificá-lo na constância do 
matrimónio? 

O Arcanjo saúda Maria como a 
Escolhida de Deus para esta missão 
única da história da Salvação, a Eleita 
do Senhor. «Ave, cheia de graça, o 
Senhor está contigo». O Arcanjo 
saúda Maria, mudando-lhe o nome. É 
a “Cheia de Graça”. 

Na história da Salvação, Deus 
muda o nome das pessoas a quem 
chama a uma missão importante: 
Abrão converte-se em Abraão, quando 
se torna o “Pai dos crentes”, do Povo 
de Deus. Isac passa a ser Isaac; 
Jacob vê o seu nome mudado para 
Israel. 

Já no Novo testamento, Jesus 
muda o nome de Simão para Pedro, 
rocha, quando o chama para chefe da 
Igreja que vem fundar. 

Maria é aclamada “cheia de graça” 
porque nunca desperdiçou um 
momento de graça, desde a sua 
Conceição. 

Até ao fim dos tempos, conduzirá a 
luta do Povo de Deus contra o Inimigo. 

 
 

Mestra da fidelidade 

 «Maria disse ao Anjo: “Como será 
isto, se eu não conheço homem?”.» 

A pergunta de Maria não encerra 
uma recusa, caso não se cumpram as 
condições que apresenta, mas apenas 
conhecer qual é a vontade do Senhor 
a Seu respeito. Ela está ali para fazer 
a Sua vontade. 

Na Sua vida pública, Jesus há de 
elogiá-la neste comportamento: 
«Antes bem-aventurados os que 
ouvem a palavra de Deus e a põem 
em prática.» 

Maria ouve com toda a atenção a 
proposta do Céu; pergunta delicada-
mente o que não compreende, não 
para discutir com Deus, mas para 
fazer precisamente o que Deus quer. 

Muitas vezes, ao fazermos oração 
de petição, não damos oportunidade 
ao Senhor de escolher outra coisa. Se 
não nos concede o que Lhe pedimos, 
entramos em crise de fé, duvidando do 
Seu Amor. 

Maria não recorre à oração para 
fazer a sua vontade, mas para saber o 
que Deus quer. Mesmo em Canaã da 
Galileia, quando a análise superficial 
das palavras de Jesus, parecem 
indicar que a graça não deve ser 
concedida, Ele retira-se com a certeza 
de ter obtido o que pediu e dá imedia- 
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tamente aos serventes uma indicação 
oportuna e concreta, não vá a sua 
ignorância estragar tudo, negando-se 
a fazer o que Jesus lhes manda, por o 
julgarem inoportuno e desacertado: 
«Fazei tudo o que Ele vos disser.»: 

Ela quer apenas seguir um dos 
dois caminhos que lhe parecem 
irreconciliáveis: permanecer virgem ou 
ser Mãe. 

Imaginamos o Arcanjo a 
responder-lhe com um sorriso: “As 
duas coisas”. Maria será única Virgem 
e Mãe de toda a história da 
humanidade, por especial privilégio do 
Altíssimo. 

Nisto consiste a fidelidade: 
procurar conhecer o que Deus quer a 
nosso respeito e segui-Lo com 
generosidade, sem fugas cobardes 
nem descontos mesquinhos. 

 
 

Mãe de Deus 

 «O 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.”  [...] Maria 
disse então: “Eis a escrava do Senhor; 
faça-se em mim segundo a tua 
palavra”.» 

Jesus Cristo não é um corpo 
estranho que passa por dentro de 
Maria, totalmente alheio à sua vida. A 
expressão «conceberás e darás à luz» 
indica as duas funções principais da 
mãe biológica. 

Maria Mãe de Jesus. Quando isto 
acontece, o filho concebido vive na 
mais perfeita união com a mãe 
durante os nove meses de gestação. 
Alimenta-se com o seu sangue, 
respira o ar que ela respira, e os dois 
corações pulsam em uníssono. 

Ao mesmo tempo, por dom de 
Deus, desenvolve-se entre a mãe e o 
filho das suas entranhas uma 
intimidade que vai perfurar para 
sempre. 

Denunciam-no os traços fisionómi-
cos, tanto mais que humanamente, 
Jesus não tem pai; a vigilância do 
coração que faz com que a mãe 
acompanhe o filho momento a 
momento, mesmo quando está 
afastado fisicamente, até ao ponto de 
pressentir qualquer perigo que o 
ameaça. 

 Maria Mãe de Deus. Pelo mistério 
da Incarnação, a Segunda Pessoa da 
Santíssima Trindade une-se à 
natureza humana recebida de Maria, 
formando uma única Pessoa divina e 
humana: Jesus Cristo.  

Maria Santíssima aparece-nos na 
Anunciação como Mãe da Pessoa que 
Se chama Jesus Cristo. É assim que o 
trata, depois de O encontrar no templo 

entre os Doutores da Lei: «Filho, 
porque procedeste assim para 
connosco?» 

Jesus comporta-se como verdadei-
ro Filho, entregando-se confiadamente 
nos braços, em Belém, aceitando o 
alimento que lhe dá do seu seio, e 
acolhendo as indicações que lhe dá 
pra que aprenda as palavras, gestos e 
costumes de todas as pessoas. 

Que maravilhosos não devem ter 
sido os colóquios de Maria com Jesus 
ainda Menino e adolescente, no lar de 
Nazaré. 

Maria nossa Mãe. Uma vez que é 
Mãe de Jesus – Cabeça do Corpo 
Místico do qual fazemos parte – é 
também nossa Mãe. Jesus proclama 
solenemente esta verdade do alto da 
Cruz, talvez para nos ensinar que esta 
maternidade universal da Imaculada 
Conceição é fruto do sacrifício da 
Cruz. 

Rejubilemos, pois, nesta Solenida-
de da Imaculada Conceição da Virgem 
Santa Maria, porque temos motivos de 
sobejo para o fazer. 

 
 

Antífona da Comunhão 

Grandes coisas se dizem de vós, ó 
Virgem Maria,  

porque de vós nasceu o sol da justiça, 
Cristo nosso Deus. 

 
 

H u m o r 

Leão 
Um missionário na floresta africana 

vê um leão. Cheio de medo, ajoelha-     
-se e reza: 

– Senhor, dai sentimentos cristãos 
a esta fera. 

O leão rezou assim: 
– Senhor, abençoai o alimento que 

vou tomar.  
****************************** 

Pulseira 

Entre amigos: 
– Então já devolveste a pulseira 

que encontraste? 
– Não, que ideia! A pulseira tem 

gravada estas palavras: «Eternamente 
tua».  

****************************** 

Cartas 

Um acólito novato em idade, 
aproximou-se do sacristão e 
perguntou-lhe: 

– O que é que está a ler? 
– Estou a ler uma carta de São 

Paulo. Tu também a devias ler. 
– Não! O meu pai disse-me que 

não se deve ler a correspondência de 
alheia. 
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1.ª Leitu. 
Continuamos sem dados 

para preencher. 
2.ª Leitu. 

Orç. Fiéi. 

 

A Fechar 

Amei a vida para procurar Deus. 
Agora amo a morte para O poder 
encontrar. (Agostinho Cauchi). 

Eu não morro. Simplesmente entro 
na vida. (St.ª Teresa de Lisieux) 
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