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Empecilhos na Igreja 

que bloqueiam (3) 
 

(… continuação) 

 
“Não são politicamente corretos, 

nem culturalmente bem aceites, nem 
mediaticamente bem trabalhados, os 
assuntos que dizem respeito à Igreja e 
ao fenómeno religioso, em geral” – 
advertiu D. Manuel Linda. 

Opacidade eclesial e premeditado 
silenciamento do fenómeno religioso 
são, na visão do bispo do Porto, “dois 
empecilhos que estão a bloquear a 
receção da voz de Deus no coração 
das novas gerações”. 

D. Manuel Linda pediu aos 
presentes, que a oração insistente 
fosse uma força de desbloqueio, de 
abertura, de recetividade, que desate 
os empecilhos que impedem a voz de 
Deus de chegar ao coração daqueles a 
quem chama e envia. 

 
 

IV Dom. do Advento 

Jesus é chamado o Emanuel, Deus 
connosco. Ele está nas Eucaristias que 
celebramos. 

A figura central da liturgia deste 
Domingo é a Santíssima Virgem Maria. 
Ninguém como Ela preparou o 
Nascimento de Jesus. 

Peçamos a Nossa Senhora que 
nos ajude a preparar-nos bem para o 
Natal de Jesus, a acolhê-Lo com mais 
fé e amor, como Ela fez há pouco mais 
de dois mil anos. 

 
 

Introdução 

O filho da Virgem Maria tem um 
duplo nome: o que é usado pelos seus 
contemporâneos – Jesus, aquele que 
liberta dos pecados – e o que lhe 
atribui o evangelista Mateus – 
Emanuel, Deus connosco. 

A primeira grande heresia é 
introduzida por um brilhante dialético 
do IV século, Apolinário de Laudiceia: 
ele afirmava que Jesus tinha sem 
dúvida um corpo humano, mas não 
uma alma como a nossa. Temia que, 
atribuindo-lhe uma humanidade plena, 
isso ofuscasse a sua divindade. Era 
uma grave desconsideração: afastava-    
-o do nosso mundo, da nossa 
condição; subtraía-lhe o segundo 
nome, o de Emanuel. 

Na expressão de João, o Verbo 
fez-se homem (Jo 1, 14), o termo 
homem não indica apenas a corpora-
lidade, mas todo o ser humano 
entendido no seu aspeto de fraqueza, 
de fragilidade, de limites que derivam 
do facto de ser criatura. Em Maria, o 
Unigénito do Pai não se revestiu 
apenas de músculos, mas inseriu-se 

plenamente na nossa condição 
humana. 

Experimentou os nossos sentimen-
tos, as nossas emoções, as nossas 
paixões; provou as alegrias dos afetos 
e a desilusão das traições; partilhou as 
nossas ânsias, as nossas dores e as 
nossas humilhações, a nossa ignorân-
cia, a nossa satisfação ao compreen-
der, e também o nosso medo perante a 
morte. 

Não se uniu a um «verdadeiro 
corpo», mas tornou-se «realmente 
homem», em tudo como nós, exceto no 
pecado. Por este motivo, é Emanuel, 
Deus connosco. 

– Vieste para o meio de nós, 
Senhor, para ficares sempre connosco. 

 
 

Antífona de Entrada 

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

 Abra-se a terra e germine o Salvador. 

  
 

Primeira Leitura 
(Is 7, 10-14) 

Monição: 
 

O profeta Isaías anuncia um grande 
prodígio que Deus fará como sinal de 
salvação para o povo de Judá: uma virgem 
conceberá um filho cujo nome será 

Emanuel, Deus connosco.  

Leitura: 
_______________________________ 

 

Leitura do Livro de Isaías 
 

Naqueles dias, 10o Senhor 
mandou ao rei Acaz a seguinte 
mensagem: 11«Pede um sinal ao 
Senhor teu Deus, quer nas 
profundezas do abismo, quer lá 
em cima nas alturas». 12Acaz 
respondeu: «Não pedirei, não 
porei o Senhor à prova». Então 
Isaías disse: 13«Escutai, casa de 
David: Não vos basta que andeis 
a molestar os homens para 
quererdes também moles-tar o 
meu Deus? 14Por isso, o próprio 
Senhor vos dará um sinal: a 
virgem conceberá e dará à luz 
um filho e o seu nome será 
Emanuel». 

 

Palavra do Senhor. 
__________________________ 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura não é difícil. No entanto 
atenção às vozes do narrador, à de Deus, à 
de Acaz e à de Isaías.  
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Atenção à interrogação: fazer correta-

mente  a entoação. 
Exercita bem estas palavras: Acaz 

(pronunciar “Acás”) / profundezas / molestar 
/ quererdes / e outras. 
 

Comentário à 1.ª Leitura: 
 

É bem conhecido o contexto 
histórico em que foi pronunciado este 
oráculo. 

Em 734 a.C, os reis de Damasco e 
de Israel aliam-se na tentativa de se 
libertarem do jugo assírio, e pretendem 
envolver também Acaz nesta temerária 
empresa, que reina em Jerusalém. 
Este recusa-se a aderir, e então os 
dois reis decidem depô-lo, pôr fim à 
sua dinastia e colocar no trono um 
soberano favorável aos seus projetos 
(Is 7, 1-10). 

O jovem Acaz – tinha pouco mais 
de vinte anos – está angustiado e 
transtornado. É um descendente de 
David, pertence àquela nobre família à 
qual tinha sido prometido um reino 
eterno. Pela boca do profeta Natan, 
Deus garantira: «A tua casa e o teu 
reino permanecerão para sempre 
diante de mim, e o teu trono estará fir-
me para sempre» (2 Sm 7, 14-16). Não 
tinha motivos para temer, mas a sua fé 
em Deus é frágil, faz cálculos humanos 
e começa a cometer um erro atrás do 
outro. Chega ao ponto de cometer o 
crime abominável de imolar aos ídolos 
o seu único filho (2 Rs 16, 3); depois, 
consciente de ter um exército 
demasiado fraco e de correr o risco de 
ser vencido, pede ajuda à Assíria. 

Tendo conhecimento da decisão do 
rei, Isaías intervém. 

Os assírios dominam a cena 
internacional e não terão dificuldade 
em proteger o pequeno reino de Judá, 
mas pretenderão reduzi-lo a vassalo; e 
sobretudo porão em perigo a fé e a 
pureza religiosa do povo de Deus. 

O profeta decide dirigir-se 
pessoalmente a Acaz. Vai ao seu 
encontro, juntamente com o filho 
Chear-Yachub, perto da piscina 
superior, junto à Calçada do Bataneiro 
(Is 7, 3). Encontra-o, muito agitado, 
enquanto procura estudar o modo de 
garantir a água à cidade em vista do 
cerco iminente. Fala-lhe em nome de 
Deus, e procura tranquilizá-lo: «Tal não 
acontecerá nem se realizará» (Is 7, 7). 
Pede-lhe que confie não na Assíria, 
mas no Senhor e nas suas promessas. 
Os inimigos que o assustam, que o 
agitam e o fazem tremer, como se 
fossem um vento impetuoso e 
imparável, não passam de uma 
pequena nuvem de fumo que sobe de 
dois tições fumegantes. Nada de 
medo: a sua dinastia continuará a 
reinar em Jerusalém, para sempre, 
como o Senhor prometeu. 

Nada feito! O rei obstina-se sempre 
mais, convencido de que a força dos 
Assírios merece maior confiança do 
que Deus. 

Passam alguns dias e Isaías vai 
novamente ter com ele, no seu palácio. 
Chegamos assim à nossa Leitura de 
hoje. 

Isaías diz-lhe: se não confias nas 
minhas palavras, se queres uma 
garantia, pede um sinal!. Mas Acaz não 
está disposto a mudar de parecer, 
portanto não lhe interessa nenhum 
sinal. 

Mesmo assim, Isaías dá-lhe o sinal: 
«a virgem conceberá e dará à luz um 
filho e o seu nome será Emanuel». 
Que significa isto? 

Houve quem pensasse que Isaías 
predizia, com sete séculos de 
antecedência, a conceção virginal de 
Maria, mas um tal sinal não teria 
nenhum sentido para Acaz. 

A virgem, a quem Isaías se refere, 
é a jovem mulher do rei. Esta rapariga 
– garante o profeta – terá um filho cujo 
nome será «Emanuel», que significa 
«Deus está connosco». Este filho irá 
suceder a seu pai, dará continuidade à 
dinastia e ninguém o destronará, antes 
pelo contrário, será um grande rei, um 
novo David. 

Explicamos de forma detalhada 
esta breve Leitura porque o evangelista 
Mateus viu, no nascimento de Jesus da 
Virgem Maria a plena realização desta 
profecia. 

E como terminou a guerra que Acaz 
preparava? Como Isaías tinha previsto: 
foi um desastre quer político quer 
religioso. A Assíria interveio e 
rapidamente reduziu a «tições fume-
gantes» os reis de Damasco e de 
Israel. Acaz foi humilhado, teve que 
pagar altos tributos e o reino de Judá 
ficou reduzido a uma colónia assíria. 

O sinal dado pelo profeta realizou-    
-se: o filho de Acaz foi concebido pela 
«virgem», nasceu e tornou-se o sinal 
da presença de Deus no meio do seu 
povo; foi a prova da fidelidade do 
Senhor às suas promessas. Foi 
chamado Ezequias, mas a ele pôde-se 
justamente aplicar o título de 
«Emanuel» – «Deus está connosco». 
Foi um bom rei, mas não o soberano 
excecional que talvez até o próprio 
Isaías esperava. 

Por este motivo, em Israel 
começou-se a esperar um outro rei, um 
filho de David que cumprisse 
plenamente a profecia, que fosse 
verdadeiramente o «Deus connosco».  

No Evangelho de hoje, Mateus irá 
indicá-lo: é o filho da Virgem Maria. 

 
 

Nada te perturbe. Tudo passa. 
Deus não muda. A paciência 

tudo obtém. A quem tem Deus 
nada falta. Só Deus basta. 

(Santa Teresa de Ávila)  

 
 

Visita-nos em: 
www.paróquiascesf.com  

Salmo Responsorial 
Sl 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6 

  
Monição: 

 
O salmo quer despertar em nós o 

desejo da vinda do Senhor. Vamos rezá-lo 
com fervor. 

  
Refrão: 
 

VENHA O SENHOR:  
É ELE O REI GLORIOSO. 

  
Ou: 
 

O SENHOR VIRÁ:  
ELE É O REI DA GLÓRIA. 

  
Do Senhor é a terra e o que nela 

existe, 
o mundo e quantos nele habitam. 
Ele a fundou sobre os mares 

e a consolidou sobre as águas. 
  
Quem poderá subir à montanha do 

Senhor? 

Quem habitará no seu santuário? 

O que tem as mãos inocentes e o 
coração puro, 

que não invocou o seu nome em 
vão nem jurou falso. 

  
Este será abençoado pelo Senhor 
e recompensado por Deus, seu 

Salvador. 
Esta é a geração dos que O 

procuram, 
que procuram a face do Deus de 

Jacob. 
 

 

Segunda Leitura 
(Rm 1, 1-7) 

 

Monição: 
 
Na saudação inicial da Carta aos 

Romanos São Paulo lembra que Jesus é 
verdadeiro Deus e verdadeiro homem, 
nascido da descendência do rei David. 

  
Leitura: 

____________________________ 
 

Leitura da Epístola do 
apóstolo São Paulo aos 
Romanos 
 

1Paulo, servo de Jesus Cristo, 
apóstolo por chamamento 
divino, escolhido para o Evange-
lho 2que Deus tinha de antemão 
prometido pelos profetas nas 
Sagradas Escrituras, 3acerca de 
seu Filho, nascido da descen-
dência de David, segundo a 
carne, 4mas, pelo Espírito que 
santifica,   constituído   Filho  de 
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Deus em todo o seu poder pela 
sua ressurreição de entre os 
mortos: Ele é Jesus Cristo, 
Nosso Senhor. 5Por Ele recebe-
mos a graça e a missão de 
apóstolo, a fim de levarmos 
todos os gentios a obedecerem 
à fé, para honra do seu 
nome, 6dos quais fazeis parte 
também vós, chamados por 
Jesus Cristo. 7A todos os que 
habitam em Roma, amados por 
Deus e chamados a serem 
santos, a graça e a paz de Deus 
nosso Pai e do Senhor Jesus 
Cristo. 

 

Palavra do Senhor. 
____________________________ 
 
Recomendação aos Leitores: 
 

Esta 2.ª Leitura tem algum grau de 
dificuldade, em virtude, sobretudo, das 
frases longas, cheias de apostos que 
enredam o sentido das frases. É necessário 
um bom domínio da respiração e correta 
colocação das cesuras.  

Separar do texto, a última frase. 
Preparar muito bem a leitura. 
 Exercitar algumas palavras: antemão / 

descendência / constituído / gentios (não é 
“gêntios”) / e outras. 
 

Comentário à Primeira Leitura: 

 
A carta aos Romanos começa com 

esta longa introdução. Segue a fórmula 
habitual das cartas daquele tempo, que 
previam um esquema fixo: indicação 
do nome do remetente, seguido do 
nome do destinatário, uma saudação 
(habitualmente khairein = viva!) e um 
breve exórdio de acordo com as 
circunstâncias. 

Paulo utiliza esta fórmula e adapta-   
-a com uma finalidade específica. Ao 
nome do remetente, o seu, acrescenta 
as qualificações que lhe conferem o 
direito de se dirigir a uma comunidade 
insigne como é a de Roma. Apresenta-   
-se como apóstolo, como arauto do 
Evangelho e como servo de Jesus. 

São três títulos significativos: o 
primeiro serve para recordar aos seus 
leitores a autoridade que recebeu 
diretamente de Cristo para fundar, 
entre os pagãos, novas igrejas; o 
segundo é para ele um motivo de 
orgulho: considera-se honrado por ter 
sido escolhido por Deus para anunciar 
a boa nova da Ressurreição de Cristo; 
o terceiro – «servo do messias Jesus» 
– tem, no ambiente cultural helenístico, 
um sentido depreciativo: os senhores 
eram honrados, não os escravos, mas, 
para quem tem familiaridade com a 
linguagem bíblica, este termo evoca as 
grandes personagens do Antigo 
Testamento: o servo de Deus Moisés, 
Josué, David e, sobretudo, o «Servo do 

Senhor» de quem falou o profeta 
Isaías. 

Na parte central do trecho, é 
apresentada a pessoa de Jesus: 
nasceu da estirpe de David segundo a 
carne, porém, a sua verdadeira 
identidade, a de filho de Deus, foi 
revelada no dia de Páscoa, quando, 
com um gesto de potência, o Senhor o 
ressuscitou dos mortos. É o Ressus-
citado a quem Paulo é chamado a 
anunciar. 

O versículo conclusivo (v. 7) indica 
os destinatários da carta, os cristãos 
de Roma – «amados por Deus» e 
«chamados a serem santos» – e 
contém a saudação, típica do estilo 
epistolar, à qual Paulo acrescenta os 
votos de «paz» que, na linguagem 
judaica, equivale a desejar todas as 
bênçãos de Deus. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(Mt 1, 23) 

 
Monição: 
 

Jesus foi concebido no seio da Virgem 
Santíssima pelo poder do Espírito Santo. 
Através d’Ela tornou-se Deus connosco. 
Aclamemo-LO com alegria. 

 
Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 

  
A Virgem conceberá e dará à luz um 

Filho, 
que será chamado Emanuel, Deus 

connosco. 
 

 

Evangelho (Mt 1, 18-24) 
 

Evangelho: 
_______________________________ 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Mateus 
 

18O nascimento de Jesus deu-se do 
seguinte modo: Maria, sua Mãe, noiva de 
José, antes de terem vivido em comum, 
encontrara-se grávida por virtude do 
Espírito Santo. 19Mas José, seu esposo, 
que era justo e não queria difamá-la, 
resolveu repudiá-la em segredo. 20Tinha 
ele assim pensado, quando lhe apareceu 
num sonho o Anjo do Senhor, que lhe 
disse: «José, filho de David, não temas 
receber Maria, tua esposa, pois o que 
nela se gerou é fruto do Espírito 
Santo. 21Ela dará à luz um Filho e tu pôr-
Lhe-ás o nome de Jesus, porque Ele 
salvará o povo dos seus pecados».  
22Tudo isto aconteceu para se cumprir o 
que o Senhor anunciara por meio do 
Profeta, que diz: 23«A Virgem conceberá 
e dará à luz um Filho, que será chamado 
‘Emanuel’, que quer dizer ‘Deus 
connosco’». 24Quando despertou do 
sono, José fez como o Anjo do Senhor 
lhe ordenara e recebeu sua esposa. 

 
Palavra da Salvação. 

__________________________________________ 

 

Comentário ao Evangelho: 

«O nascimento de Jesus deu-se do 
seguinte modo.» Assim tem início o 
trecho evangélico de hoje; mas em vez 
de falar do nascimento relata o anúncio 
a José da maternidade virginal da sua 
esposa. 

Lucas, ao contrário de Mateus, 
narra o anúncio do arcanjo Gabriel a 
Maria e lembra José apenas de forma 
marginal. 

A tentação de fundir os dois relatos, 
como se fossem reportagens de dois 
jornalistas diferentes, é grande, mas 
perigosa: coloca-nos inevitavelmente 
perante interrogações às quais é difícil, 
se não impossível, dar uma resposta, 
como iremos ver. 

Quer Lucas quer Mateus referem-
se a factos reais, mesmo se 
dificilmente definíveis nos detalhes, 
porém não escrevem páginas de 
crónica, fazem teologia. Apresentam 
Jesus tal como, depois da Páscoa e à 
luz do Espírito, as comunidades cristãs 
do século I o conheceram. 

Vejamos como Mateus estrutura o 
seu relato e que mensagem nos quer 
dar. 

No tempo de Jesus, o matrimónio 
tinha duas etapas. A primeira consistia 
num contrato estipulado entre os dois 
esposos, os pais e duas testemunhas; 
depois desta assinatura, o rapaz e a 
rapariga eram marido e mulher, mas 
não conviviam. Em geral, deixavam 
passar ainda um ano durante o qual 
não se podiam encontrar. 

Este intervalo servia às duas 
famílias para um melhor conhecimento 
recíproco, e servia aos dois esposos 
para amadurecerem: de facto, as 
pessoas casavam muito novas, 12-13 
anos a rapariga; 15-16 o rapaz, e estas 
deveriam ser as idades de Maria e 
José. 

Passado o ano de espera, era 
organizada uma festa, a esposa era 
conduzida à casa do marido e os dois 
iniciavam a vida em comum. 

Foi durante este intervalo que teve 
lugar a anunciação a Maria e a sua 
gravidez por obra do Espírito Santo. 

Mateus põe em relevo este facto 
desde o início do seu relato para evitar 
que se insinue a dúvida de que Jesus 
possa ter sido gerado por intervenção 
de um homem. 

O espírito, neste relato, não 
representa o elemento masculino (ruah 
«espírito» em hebraico, é feminino), 
indica uma força, um sopro divino 
criador. «Se lhes envias o teu espírito, 
voltam à vida, e assim renovas a face 
da terra» – diz o salmista (SI 104, 30), 
que pensa provavelmente no espírito 
de Deus que pairava sobre as águas 
no início do mundo (Gn 1, 2). 

A conceção virginal, que é 
recordada explicitamente também por 
Lucas (Lc 1, 26-39),   não   tem   como  
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 finalidade sublinhar a superioridade 
moral de Maria, nem sequer, e ainda 
menos, constitui uma depreciação da 
sexualidade. É introduzida para 
"revelar" uma verdade fundamental 
para o crente: Jesus não é apenas 
homem, Ele vem do alto, é o próprio 
Senhor que assumiu forma humana. 
Para nos fazer compreender esta 
verdade, afirmam concordes Mateus e 
Marcos, Deus recorreu a um ato 
criativo. 

O que aconteceu em seguida não é 
fácil de determinar e levanta muitas 
interrogações. Parece incrível que 
José, não obstante a sua retidão, tome 
uma atitude drástica em relação a 
Maria, sem nem sequer a ter 
consultado. Como podia suspeitar que 
lhe tivesse sido infiel? Em que sentido 
era «justo»: talvez porque queria 
separar-se de Maria? Não havia 
nenhuma lei que obrigasse ao divórcio 
da mulher infiel. E de resto não seria 
um gesto bonito este que José estava 
para fazer, mesmo se o fazia «em 
segredo». E porquê Maria nada disse a 
José acerca do anúncio que tivera do 
Arcanjo Gabriel? Ou então, se lhe 
disse, porque é que José não 
acreditou? 

A estas perguntas há quem 
responda assim: Maria deve ter dito ao 
seu esposo que o filho que esperava 
vinha de Deus; não teria motivo 
nenhum para manter um segredo 
acerca de um facto que ele tinha o 
direito de conhecer. Então a dúvida de 
José já não teria a ver com a fidelidade 
ou infidelidade da esposa, mas com o 
seu papel neste acontecimento 
extraordinário. Como poderia dar o 
nome a um filho que não era seu? Não 
seria uma intromissão indevida no 
projeto de Deus? Não sabendo como 
comportar-se, pensou pôr-se de lado e 
esperar que Deus lhe desse a 
conhecer a sua vontade. 

Enquanto ia meditando nestas 
coisas, o Senhor revelou-lhe o seu 
projeto e a missão à qual o chamava: 
devia dar o nome a Jesus; assim o filho 
de Maria entraria por direito na sua 
família, tornar-se-ia descendente de 
David «segundo a carne», como disse 
Paulo na segunda leitura. 

Esta explicação é interessante e 
contém certamente elementos aceitá-
veis – como por exemplo o facto que 
José seja chamado «justo» porque 
decidiu pôr-se de lado de modo a não 
criar obstáculos ao plano de Deus que 
não conseguia entender – mas tem por 
limite ser uma suposição à qual o texto 
evangélico dá apenas um frágil 
fundamento. 

É melhor não tentar encontrar no 
Evangelho respostas a interrogações 
que nós legitimamente nos colocamos, 
mas que a Mateus, não interessavam. 
Ele não tinha a preocupação de nos 
dar informações ou de satisfazer a 
nossa curiosidade. A única coisa que 

lhe interessava era que soubéssemos 
que o filho de Maria era o herdeiro do 
trono de David prometido pelos 
profetas. 

A conclusão do relato é solene. 
Todo o trecho parece ter sido escrito 
para demonstrar o cumprimento 
daquilo que o Senhor tinha dito por 
meio do profeta: «A virgem conceberá 
e dará à luz um filho, que será 
chamado Emanuel, que quer dizer 
Deus connosco». 

Vimos já qual era o significado 
literal desta profecia: o anúncio do 
nascimento do filho de Acaz, Ezequias. 
Ele foi realmente um «Emanuel», um 
sinal de que Deus protegia o seu povo 
e a dinastia de David, mas não 
respondeu a todas as expectativas que 
tinha suscitado e não realizou as 
promessas de felicidade, bem-estar e 
paz descritas por Isaías nos trechos 
que meditámos nos domingos 
anteriores. Não foi um «conselheiro 
admirável, pai eterno, príncipe da 
paz...» (Is 9, 5). 

Eis o que Mateus pretende dizer: é 
Jesus aquele que realizou estas 
profecias, é Ele o filho da virgem 
anunciado pelo profeta. Ele é 
realmente o «Emanuel», o «Deus 
connosco». A ele será dado um reino 
eterno e nele hão de cumprir-se todas 
as esperanças de Israel. 

Estamos no início do Evangelho de 
Mateus. O tema do «Emanuel» volta 
no final do livro. No último capítulo diz-        
-se que, depois da Ressurreição, Jesus 
manifestou-se aos seus discípulos no 
monte da Galileia, enviou-os ao mundo 
inteiro a «fazer discípulos todos os 
povos», e acrescentou: «Eu estarei 
sempre convosco (o "Emanuel") até ao 
fim dos tempos» (Mt 28, 20). A evoca-
ção do «Deus connosco» abre e fecha 
toda a obra de Mateus porque, diz-nos 
o evangelista, em Jesus, Deus 
colocou-se, e fica para sempre, ao lado 
do homem. 

Nesta conclusão do trecho volta o 
tema da virgem. Já explicámos o 
significado da conceção virginal de 
Maria. Queremos lembrar outras 
implicações bíblicas deste termo. 

Para nós «virgem» significa «admi-
rável, digna de estima». Na Bíblia, pelo 
contrário, tem um significado diferente. 
A virgindade de uma mulher era 
apreciada antes do casamento, mas 
aquela que permanecia virgem toda a 
vida mostrava apenas a incapacidade 
de atrair o olhar de um homem. Em 
Israel era digna de louvor a mulher 
casada que tinha filhos; a virgem era 
considerada uma árvore sem frutos, 
que merecia compaixão (Is 56, 3). 

Este termo aparece muitas vezes 
na Bíblia em sentido figurado, para 
indicar uma condição desprestigiante. 
A expressão «virgem   de   Israel» não   
quer   dizer: «Jerusalém pura, imácula-
da, sem mancha», mas «pobre, 
desprezada, sem vida" (Jr 31,4; 14, 
13). A terra de Israel aniquilada pelos 
assírios é comparada por Amós à 

virgem que não pôde realizar o seu 
sonho de ser mãe: «Caiu, e não 
tornará mais a levantar-se a virgem de 
Israel; jaz por terra, abandonada, e 
ninguém a levanta» (Am 5, 2). 
Também, Babilónia, a sanguinária, é 
amaldiçoada pelo profeta: «Desce do 
teu trono, senta-te no pó, virgem 
Babilónia» (Is 47, 1). 

E Maria?... Fala de si mesma como 
se fosse a «virgem de Israel», 
desprezada e sem valor («...pôs os 
olhos na humildade da sua serva») e 
reconhece que tudo o que nela 
aconteceu é obra do «Todo-Poderoso» 
que fez nela maravilhas (Lc 1, 48-49). 

Maria prova da grandeza e da força 
do amor de Deus, o único que do útero 
estéril sabe retirar a vida. 

Quando celebramos a «virgindade» 
de Maria alegramo-nos porque 
verificamos nela aquilo que o Senhor 
sabe fazer com quem é «virgem», com 
quem não tem valor, com quem 
apenas lhe pode apresentar a própria 
indigência (pobreza) e a própria 
simplicidade. De Maria o Senhor fez 
uma obra-prima. Um artista como Ele 
só sabe fazer obras-primas, indepen-
dentemente da pobreza do material 
que tem à sua disposição. Nas suas 
mãos, todo o homem está destinado a 
tomar-se uma obra-prima. 

Neste tempo de advento, Maria 
virgem convida a contemplar aquilo 
que o Senhor fez nela e a acreditar na 
vitória da vida, mesmo onde se vêm 
apenas sinais de morte. 

O termo virgem, na Bíblia assume 
também um outro significado 
metafórico (figurado): indica a pessoa 
que ama com o coração indiviso. 

A infidelidade de Israel é compa-
rada a uma prostituição (Jr 5,7); a sua 
contaminação com os ídolos é 
considerada um adultério, uma divisão 
do coração entre o Senhor, o único 
esposo, e os ídolos das nações, os 
seus amantes (Os 2). 

A virgindade é o símbolo do amor 
total pelo Senhor. 

É neste sentido que Paulo utiliza o 
termo quando escreve aos Coríntios: 
«Sinto por vós um ciúme semelhante 
ao ciúme de Deus, pois vos desposei 
com um único esposo, Cristo, a quem 
devo apresentar-vos como virgem 
pura» (2 Cor 11,2). 

Certamente Maria realizou perfeita-
mente este ideal de virgindade. É, para 
cada cristão, o modelo por excelência 
do amor total e indiviso a Deus. 

 
 

Oração Universal 
_______________________________ 

 

1 – Pelo nosso Bispo, presbíteros, 
diáconos e fiéis, 

       e por todos aqueles que o Senhor 
chama à santidade, 

       para que o seu Natal faça deles 
homens novos, 

       oremos, irmãos. 
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2 – Pelos homens que recusam os sinais       
            de Deus 
      e pelos que são incapazes de 

acreditar n’Ele, 
      para que o Príncipe da Paz Se lhes 

revele, 
      oremos, irmãos. 
 
3 – Pelos doentes, os tristes e os mais 

pobres, 
      e por quantos lhe estendem as suas 

mãos, 
      para que todos acolham Aquele que 

vai    chegar, 
      oremos, irmãos. 
 
4 – Pelas virgens que se consagram ao 

Senhor, 
      e pelas esposas que estão prestes a 

ser mães, 
      para que sejam sempre fiéis à voz de 

Deus, 
      oremos, irmãos. 
 
5 – Por nós próprios e pela nossa 

comunidade paroquial, 
      para que, despertando do sono, 

como José, 
      façamos como o Anjo do Senhor nos 

ensinar, 
      oremos, irmãos. 
___________________________________ 
   ; 

Antífona da Comunhão 

A Virgem conceberá e dará à luz um 
filho.  

O seu nome será Emanuel, Deus-
connosco. 

 
 

Uma Virgem conceberá 

 Nos domingos anteriores do 
Advento apareciam-nos as figuras do 
profeta Isaías e de João Baptista a 
guiar-nos para Jesus. Neste domingo, 
IV do Advento, a Igreja põe diante dos 
nossos olhos a Santíssima Virgem 
Maria e também São José, Seu 
esposo. Com eles vamos preparar o 
nascimento do Deus Menino. 

A primeira Leitura e o Evangelho 
falam-nos do prodígio da virgindade de 
Nossa Senhora e da Sua maternidade 
divina. Isaías anuncia a conceção 
virginal do Messias, prometido ao rei 
David como alguém da sua 
descendência. 

Deus anima o povo de Judá, 
ameaçado pelos reinos vizinhos da 
Síria e da Samaria. O profeta diz ao rei 
Acaz que não tema e que peça a Deus 
um sinal de que a sua dinastia irá 
permanecer. 

É o próprio Deus que promete um 
prodígio maravilhoso: uma virgem 
conceberá e dará à luz um filho e este 
chamar-se-á Emanuel. A célebre 
tradução dos Setenta, do hebraico para 
o grego, usa a palavra virgem no 
sentido próprio, referindo a conceção 
virginal. No Evangelho São Mateus 
explica como Deus concretizou esta 
promessa. Jesus nasce de Maria não 

pelo concurso de um homem, mas por 
um milagre de Deus, pelo poder do 
Espírito Santo. 

São Lucas, no seu evangelho, 
relata a anunciação do Arcanjo São 
Gabriel e a conceção virginal de Jesus. 
Ele havia de chamar-Se Filho do 
Altíssimo. 

De facto, Nossa Senhora é 
verdadeira Mãe de Jesus, o Filho 
Unigénito de Deus nascido do Pai 
antes de todos os séculos. Foi Ela que 
Lhe deu a nossa carne humana e 
assim Ele se tornou igual a nós. 

Ela foi virgem antes do parto, no 
parto e depois do parto. Antes do 
parto: estando casada com José, tinha 
prometido juntamente com ele viver 
uma vida de entrega total a Deus. Por 
isso pergunta ao Anjo na anunciação: –
 Como será isto se não conheço 
varão? (Lc, 1,34) 

Depois, no parto, manteve a Sua 
virgindade por um milagre de Deus, 
que o povo cristão exprime de maneira 
muito feliz: Jesus, alto sol da divina 
graça, entrou e saiu por Ela como o sol 
pela vidraça. 

Foi virgem depois do parto, 
mantendo a promessa feita a Deus 
juntamente com José. 

Alguns querem negar essa verdade 
argumentando que os Evangelhos 
falam dos irmãos de Jesus. O 
significado desta expressão é fácil de 
compreender: para os judeus a 
palavra irmãos abrangia as pessoas de 
família mais chegadas. Equivale 
a parente. Já no livro do Génesis, 
Abraão diz a seu sobrinho Lot: 
porventura não somos irmãos? Por 
outro lado, se lermos com atenção os 
Evangelhos, descobrimos os nomes do 
pai e mãe de alguns dos chamados 
irmãos de Jesus. 

Diz o Catecismo da Igreja Católica:  
“O aprofundamento da fé na materni-
dade virginal levou a Igreja a confessar 
a virgindade real e perpétua de Maria, 
mesmo no parto do Filho de Deus feito 
homem. Com efeito, o nascimento de 
Cristo «não diminuiu, antes consagrou 
a integridade virginal» da sua Mãe. A 
Liturgia da Igreja celebra Maria como  
a «sempre Virgem».”  

O Papa Paulo V afirmava: “A bem-     
-aventurada Virgem Maria foi 
verdadeira Mãe de Deus, e guardou 
sempre íntegra a virgindade, antes do 
parto, no parto e constantemente 
depois do parto” (DS 993]). 

Nossa Senhora é para nós não 
apenas exemplo de pureza sem 
mancha, mas também de amor sem 
reservas a Deus, a quem deseja 
entregar totalmente o Seu ser. Não era 
costume em Israel essa consagração 
da virgindade. Pelo contrário, todas as 
jovens ansiavam vir a ser a mãe do 
Messias, pelo casamento. 

Entre os primeiros cristãos 
surgiriam rapidamente muitas mulheres 
a imitar o exemplo de Nossa Senhora. 
São Paulo, ao escrever aos cristãos de 

Corinto, exalta o caminho da 
virgindade. 

Renunciando à maternidade no 
matrimónio Deus chamou a Virgem a 
colaborar no nascimento de todos os 
homens para a vida sobrenatural, 
tornando-A nova Eva, mãe de toda a 
humanidade resgatada. 

 
 

 Deus connosco 
 

 Jesus é chamado Emanuel, Deus 
connosco. Ao nascer da Virgem Maria 
tornou-Se verdadeiro homem, igual a 
nós em tudo menos no pecado. 

Vamos celebrar o Seu nascimento 
em Belém há dois mil anos. Vamos 
contemplá-Lo nos braços de Maria. 
Nasceu como um menino, quis precisar 
dos cuidados de Maria e de José. 

Ele é verdadeiro Deus, igual ao Pai. 
É “Deus de Deus, luz da luz, Deus 
verdadeiro de Deus verdadeiro”, como 
definiu o Concílio de Niceia, em 325, 
para responder à heresia de Ario. 

Incarnou para nos salvar, tornando-    
-nos participantes da natureza divina. 
Fez-se homem para nos tornar filhos 
de Deus. 

É o Filho de Maria, igual a nós. Diz 
o Catecismo da Igreja Católica: “Jesus 
é o filho único de Maria. Mas a 
maternidade espiritual de Maria 
estende-se a todos os homens que Ele 
veio salvar: «Ela deu à luz um Filho 
que Deus estabeleceu como "primogé-
nito de muitos irmãos" (Rm 8, 29), isto 
é, dos fiéis para cuja geração e 
educação Ela coopera com amor de 
mãe» (501). 

Conta o célebre escritor inglês, 
Chesterton, que num dia frio e 
enevoado viajava num autocarro com 
bastantes passageiros. Todos tristo-
nhos e calados. Numa paragem entrou 
uma mulher jovem com um menino 
muito bonito nos braços. A mãe era tão 
simpática e o menino tão engraçado e 
a comunicação entre ambos tão alegre 
que a alegria se foi contagiando por 
todo o autocarro. Daí a pouco os 
passageiros falavam e riam e a alegria 
enchia o ambiente. E Chesterton 
comentava: na viagem da humanidade 
pelo mundo tudo era tristeza e 
aborrecimento. Mas um dia subiu ao 
carro da vida uma Mãe com um 
Menino maravilhoso. Foi um 25 de 
dezembro. Jesus apareceu nesta terra 
nos braços de Maria Sua Mãe. E tudo 
mudou. 

Jesus continua a ser o Emanuel, o 
Deus connosco, alguém que vive a 
nosso lado, que é nosso amigo. 
Encontramo-Lo na Eucaristia. Está 
aqui connosco. Podemos adorá-Lo. 
Podemos recebê-Lo como alimento. E 
Ele é a fonte da alegria. 

Aproveitemos o Natal para limpar 
bem  a  nossa  alma,  o nosso coração, 
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recorrendo ao sacramento da 
Penitência. Na confissão varremos o 
lixo da nossa alma, para que possa 
acolhê-Lo mais dignamente. Se 
estivermos em pecado mortal, 
fechamos-Lhe as portas, como as 
gentes de Belém, há dois mil anos. 

Mas não basta tirar os pecados 
mortais. Temos de limpar bem o outro 
lixo, os pecados veniais, a poeira das 
nossas faltas de todos os dias e 
adornar a nossa alma com a pureza, a 
humildade, e a caridade. Nossa 
Senhora quer ajudar-nos a acolher o 
Seu Filho, para que seja de facto o 
Deus connosco. 

 
 

José recebeu sua 

esposa 
  

 José foi o pai de Jesus à face da 
lei. Deus quis assim dar a Maria um 
apoio forte nas dificuldades. Foi um 
marido dedicado, cheio de amor e 
respeito diante das maravilhas que 
Deus quis realizar em sua esposa 
virginal e toda santa. 

Por ele – diz-nos o Evangelho de 
São Mateus – se cumpriu a profecia de 
que Jesus seria descendente do rei 
David. 

Foi também ele pai virginal. Não pai 
segundo a carne, mas segundo o 
espírito, amando a Jesus mais do que 
os pais da terra amam os seus filhos. 

Protegeu-O, sustentou-O, ensinou- 
-Lhe as coisas humanas. E Jesus quis 
obedecer-lhe durante os anos de vida 
oculta e amou-o como o melhor dos 
filhos. E constituiu-o pai de todos os 
que estão unidos a Ele pelo batismo.  

São José, como os antigos 
patriarcas, tem uma família muito 
grande de que ele cuida com amor. A 
Igreja proclamou-o seu patrono. Lá do 
céu ele continua a olhar por esta 
família, prolongamento da Família de 
Nazaré. Saibamos recorrer à sua 
intercessão e pedir-lhe nos ensine a 
amar a Jesus como Ele O amou. 

“Tendo trato de amizade com ele – 
dizia São Josemaria – descobre-se que 
o Santo Patriarca é também Mestre de 
vida interior: porque nos ensina a 
conhecer Jesus, a conviver com Ele, a 
saber-nos parte da família de Deus. 
São José dá-nos essas lições sendo, 
como foi, um homem corrente, um pai 
de família, um trabalhador que 
ganhava a vida com o esforço das 
suas mãos” (Cristo que passa, 39 ). 

Com Maria e José aprendamos 
acolher bem a Jesus, a dar-Lhe 
pousada em nosso coração. 

 
 

A principal felicidade de uma 
criança, é sentir-se amada. 

(São João Bosco) 

Oração 

Senhor, ajuda-nos a preparar-nos 
para Te receber neste Natal.  

Que aprontemos o nosso melhor 
sorriso.  

Que os nossos lábios digam 
sempre a verdade e não nos 
enredemos em mentiras.  

Que a nossa generosidade brilhe 
como uma estrela capaz de iluminar a 
toda a noite.  

Que aprendamos de Ti a ser 
generosos e simples.  

Que sintamos o palpitar de um 
Natal profundo, sincero e verdadeiro. 

 
 

Aniversários (parabéns) 

Esta semana estão de parabéns 
pelo seu aniversário natalício, os 
seguintes Leitores: 

 

– Joana Santos, da Paróquia de 

São Tiago de Figueiró, na próxima 
sexta-feira, dia 27 de dezembro. 

– Núria Brandão, da Paróquia de 

São Pedro de Sanfins de Ferreira, 
também na próxima sexta-feira, dia 27 
de dezembro. 

À Joana e à Núria, o Jornal do 
Leitor deseja-vos muitas felicidades. 

 
 

H u m o r 

Eletricista 

– Minha senhora, tenho o prazer de 
me apresentar: Sou o senhor Faísca, 
eletricista de excelência e venho 
proceder à reparação da avaria que 
participou. 

– Muito bem, senhor eletricista, 
pode entrar. Desculpe não o 
cumprimentar com um aperto de mão, 
mas tenho medo de apanhar um 
choque!    

_________________________ 

No restaurante 

– Que tem para comer? 
– Sopa de tartaruga e… 
– Olhe, estou mesmo com muita 

pressa. Traga-me um bife de cavalo de 
corrida. Sempre é mais rápido!  

_________________________ 

Óculos 

– Avó, é verdade que estes seus 
óculos são de aumento? 

– São, sim, meu neto. 
– Então ponha-os e corte-me uma 

fatia de bolo. 
 

 

JORNAL DO LEITOR 
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C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
António 

Dias 

Armanda 

Nunes 

1.ª Leitura 
Ermelinda 

Pinheiro 

Fernanda 

Costa  

2.ª Leitura 
Luís 

Miguel 

Martinho 

Matos 

Oraç Univ. 
António 

Dias 

Armanda 

Nunes 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Maria José 

Pinheiro 

Paula 

Meireles 

2.ª Leitura 
Fernanda 

Gomes  

Mónica 

Gonçalves 

Oração 
Universal 

Nelson  

Costa 

Assunção 

Matos 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Irene  

Silva 

Sara 

Gonçalves 

1.ª Leitura 
Núria 

Brandão 

Gloria 

Neto  

2.ª Leitura 
Mariana 

Lopes 

Marisol 

Ferreira 

Oração 
Universal 

Irene  

Silva 

Sara 

Gonçalves 
 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Insistimos: continuamos a 

solicitar o envio da escala de 

Leitores, para, tal como a das 

restantes Paróquias, ser igual-

mente publicada neste espaço.  

– Obrigados –  

 

A Fechar 
A vida cristã é caminhar, avançar, 

unidos como irmãos, amando-nos uns aos 
outros para acolher Jesus. - (Papa Francisco) 
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