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Ganância de poucos 

aumenta a pobreza  

de muitos (1) 
 

No III Dia Mundial dos Pobres o 
Papa exortou os cristãos a saírem 

do próprio “eu”. 
 

Na manhã de domingo, dia 17 de 
novembro, o Papa Francisco celebrou, 
na Basílica de S. Pedro, a Missa 
comemorativa do III Dia Mundial dos 
Pobres. 

Na homilia que proferiu, o Santo 
Padre alertou para o facto de muitas 
pessoas serem prejudicadas, pela 
ganância de poucos. Em particular, os 
idosos e deficientes. Os pobres – 
sublinhou o Papa: 

“Quantos idosos, nascituros, 
pessoas com deficiência, pobres… 
considerados inúteis! Andamos com 
pressa, sem nos preocuparmos que 
aumentem as desigualdades, que a 
ganância de poucos aumente a 
pobreza de muitos” – disse Francisco. 

(Voz Portucalense de 20/11/2019) 

– Continua… 
 

 

Natal do Senhor 

A liturgia da Palavra deste Dia de 
Natal recorda-nos o modo como Deus 
Se foi manifestando, progressiva-
mente, aos homens.  A incarnação de 
Jesus, o “Verbo” de Deus, foi a maior 
das revelações do Pai. Jesus é a luz 
que ilumina toda a nossa vida. N’Ele 
se reflete a glória do Senhor. 

Esta luz, todavia, nunca foi bem 
acolhida pelas forças do mal que no 
mundo existem: o egoísmo, a 
exploração, a opressão, a falta de 
amor, a injustiça, enfim, o nosso 
próprio pecado. 

 
 

Antífona de Entrada 

Um Menino nasceu para nós, um Filho 
nos foi dado.  

Tem o poder sobre os seus ombros  
e será chamado Conselheiro 

admirável. 
 

 

As vias do Senhor 

não são as nossas 

vias 

Pode acontecer estarmos à espera 
de um amigo e não o encontrar. 
Acontece, por exemplo, quando há um 
engano na hora ou no lugar marcados 
para o encontro. Ora, acontece 
também assim com Deus. 

Ele veio já muitas vezes ao longo 
da história do homem e mostrou o 
lugar onde pode ser encontrado, mas 
talvez não tenhamos entendido 
perfeitamente, porque acabamos por 
esperá-lo onde Ele não chega. 

Tentemos enumerar alguns 
lugares onde nós o esperamos: 
queríamos que viesse na doença, para 
nos dar a saúde; nas dificuldades 
económicas, para as resolver com um 
toque de sorte; nos momentos de 
solidão, para nos levar a encontrar a 
pessoa com quem estabelecer um 
relacionamento; no insucesso, para 
nos ajudar a ressurgir e a triunfar; na 
injustiça, para fazer valer os nossos 
direitos; na velhice, para nos dar um 
pouco do vigor, da frescura, da lucidez 
juvenil... Rezamos com insistência, 
procuramos introduzi-lo nos nossos 
horizontes acanhados, envolvê-lo nos 
nossos projetos; pedimos-lhe que não 
falte ao encontro. Confusos, perscru-
tamos o horizonte, e Ele não aparece. 
Desilude-nos, finta-nos, quase sempre 
nos desorienta. 

Em plena Segunda Guerra 
Mundial, em Birkenau, no dia de Natal, 
um grupo de mulheres é conduzido 
para a câmara de gás. Tentam fugir, 
mas são massacradas em massa. 
Diante desta cena, o filho de um rabi 
grita: «Deus, mostra-lhes o Teu poder; 
tudo isto é contra Ti!» Não acontece 
nada. O rapaz exclama então: «Deus 
não existe!» 

Pedimos a Deus para manifestar a 
sua força, e Ele aparece sobre uma 
cruz. Queremos vencer com Ele e por 
Ele, e Ele escolhe a derrota. Ou seja, 
nunca vem para se adaptar aos 
nossos sonhos, mas para realizar os 
seus. Não é fácil chegar ao encontro 
com Ele, entender o modo, o tempo, a 
finalidade das suas vindas. É 
necessário estarmos atentos a nós 
mesmos, vigiar, verificar, examinar-
mos as nossas esperanças e as 
nossas expectativas para entender-
mos se coincidem com as que Ele nos 
oferece. 

Porque, na escuridão do caos 
primordial (do início dos tempos), 
Deus veio trazer a sua luz (Gn 1, 1-3). 
Na noite da esterilidade, veio oferecer 
a Abraão a sua aliança e prometer-lhe 
uma descendência numerosa como as 
estrelas do céu (Gn 15). «Quando um 
silêncio profundo envolvia todas as 
coisas e a noite ia a meio do seu 
curso» (Sb 18, 14), Ele visitou o seu 
povo e libertou-o da escravidão do 
faraó. 

É que Ele vem clarear as nossas 
noites: vem na noite da confusão e da 
dor, da alienação e do desconforto, da 
humilhação e do abandono e leva-nos 
à sua paz. Vem, sobretudo, naquela 
escuridão produzida pelo incenso que  
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queimamos no altar dos nossos ídolos 
– aquelas criaturas que, insensatos, 
nós divinizamos: o dinheiro, o 
sucesso, a saúde, os filhos, a 
erudição, as amizades... 

Estes ídolos impedem-nos de 
viver: pretendem, exigem, condi-
cionam, perseguem até nos deixarem 
sem sono e sem fôlego. Sofremos e 
debatemo-nos, mas permanecemos 
afeiçoados a essas correntes que nos 
mantêm escravos.  

Jesus vem para nos libertar, mas é 
necessário prepararmo-nos e esperá-      
-Lo nos caminhos que Ele costuma 
percorrer. 

 
 

Introdução 

Desde o seu início, a história da 
Humanidade – diz-nos a Bíblia – foi 
uma sucessão de pecados. Já no 
capítulo 6 do livro do Génesis, o autor 
sagrado, com um antropomorfismo 
audaz, afirma: «O Senhor reconheceu 
que a maldade dos homens era 
grande na Terra, que todos os seus 
pensamentos e desejos tendiam 
sempre e unicamente para o mal. O 
Senhor arrependeu-se de ter criado o 
homem sobre a Terra, e o seu coração 
sofreu amargamente» (Gn 6, 5-6). 

Na plenitude dos tempos, Deus 
interveio para fazer justiça ou, como 
diz o Salmo responsorial que nos é 
proposto hoje pela liturgia, para 
revelar aos olhos dos povos a sua 
justiça. 

Nós conhecemos uma só justiça, a 
forense, aquela justiça retributiva 
administrada pelos juízes nos 
tribunais, onde se cominam castigos 
proporcionais às culpas cometidas. 
Não é esta a justiça de Deus. «Sou 
Deus e não um homem» (Os 11,9). 
Não responde ao pecado com 
retorsões e vinganças, mas dando a 
maior prova do seu amor, doando ao 
mundo o seu Filho. 

Uma certa teologia do passado 
aplicou levianamente a Deus a nossa 
justiça e apresentou-O como um 
justiceiro. Daí nasceu um cristianismo 
distribuidor de medo, não anunciador 
do Reino que é «justiça, paz e alegria» 
(Rm 14, 17). No Natal, Deus manifesta 
a imensidão do seu amor incondicio-
nal. Isto é a sua justiça. Todos os 
povos são convidados a contemplá-la 
com admiração e a deixar-se libertar 
do medo porque «no amor não há 
temor; pelo contrário, o perfeito amor 
lança fora o temor. De facto, o temor 
pressupõe castigo, e quem teme não é 
perfeito no amor» (1Jo 4, 18). 

Como é diferente da minha, 
Senhor, a tua justiça! 
 

 

Para quem procura Jesus, 

 é sempre Natal. 

Primeira Leitura 
(Is 52, 7-10) 

 
Monição: 
 

Os judeus exilados na Babilónia irão 
regressar à sua terra e Deus reinará de 
novo em Sião, é a Boa Notícia anunciada 
por Isaías. A reconstrução, motivo de 
alegria para o povo, é também sinal da 
alegria que nos estava reservada com a 
vinda de Seu Filho Jesus. 

  
Leitura: 
_______________________________ 

 

Leitura do Livro de Isaías 
 

7Como são belos sobre os 
montes os pés do mensageiro 
que anuncia a paz, que traz a 
boa nova, que proclama a 
salvação e diz a Sião: «O teu 
Deus é Rei». 8Eis o grito das 
tuas sentinelas que levantam a 
voz. Todas juntas soltam brados 
de alegria, porque veem com os 
próprios olhos o Senhor que 
volta para Sião. 9Rompei todas 
em brados de alegria, ruínas de 
Jerusalém, porque o Senhor 
consola o seu povo, resgata 
Jerusalém. 10O Senhor descobre 
o seu santo braço à vista de 
todas as nações e todos os 
confins da terra verão a 
salvação do nosso Deus. 

 

Palavra do Senhor. 
___________________________ 

  
Recomendação aos Leitores: 

 
A leitura requer uma divisão correta. 

Fazer cesuras em: paz, – boa nova, – Sião, 
– Rei, – voz, – alegria, – Sião, – alegria, – 
Jerusalém, – povo, – Jerusalém, – nações, 
– Deus. 

Exercitar uma ou outra palavra com 
mais dificuldade em pronunciar, tais como: 
mensageiro /// veem (do verbo “ver” e não 
do verbo “vir”) /// verão (Pronunciar “verôm” 
do verbo “ver” e não “verãm” da estação do 
ano) /// e outras. 
 

Comentário à 1.ª Leitura: 

 
Num dramático dia do mês de julho 

do ano 587 a.C., os soldados de 
Nabucodonosor abrem uma brecha 
nas muralhas de Jerusalém e entram 
na cidade, queimam o templo, o 
palácio real e as casas, fazem 
prisioneiros e deportam para a 
Babilónia os homens válidos. Deixam 
com vida, em Israel, apenas algumas 
pessoas de entre as mais pobres, 
como vinhateiros e camponeses (2 Rs 
25, 8-12). 

Na Babilónia, os primeiros anos 
são duros, penosos, tristes. Disso são 
um eco melancólico as palavras do 
famoso canto do exilado: «Junto aos 

rios da Babilónia nos sentámos a 
chorar, recordando-nos de Sião» (SI 
137, 1). A amargura, à humilhação 
pela derrota, à dor pela perda das 
pessoas queridas, à nostalgia pela 
própria terra, junta-se uma questão 
inquietante: por que é que o Senhor 
nos abandonou nas mãos dos nossos 
inimigos? 

Os principais responsáveis pela 
desgraça – concluem unânimes – são 
os soberanos obtusos e insensatos 
que nos governaram. Estes não 
escutaram os profetas e conduziram-   
-nos à ruína; mas também nós somos 
culpados: deixámo-nos enganar e 
cometemos demasiadas iniquidades. 
Quem poderá agora libertar-nos da 
escravidão? O Senhor permanecerá 
para sempre indignado connosco? 
Repudiou para sempre a sua esposa 
Israel? A resposta do Senhor não se 
faz esperar: «Como se pode repudiar 
a esposa da juventude? Por um curto 
momento eu te abandonei, mas, com 
grande amor, volto a unir-me a ti.  
Ainda que os montes sejam abalados 
e tremam as colinas, o meu amor por 
ti nunca mais será abalado, e a minha 
aliança de paz nunca mais vacilará. 
Quem o diz é o Senhor, que tanto te 
ama» (Is 54, 6-10). 

De facto, um dia o Senhor 
«lembrou-se do seu amor e da sua fi-
delidade em favor da casa de Israel» 
(SI 98, 3) e decidiu libertar o seu povo. 
É neste ponto da história que se 
insere a nossa Leitura de hoje. 

Na Babilónia aparece um profeta 
enviado por Deus para anunciar 
palavras de consolação ao seu povo. 
Ele está tão convencido da fidelidade 
do Senhor que fala como se o exílio 
tivesse já terminado. Para ele o futuro 
é já realidade: vê a caravana dos 
exilados dirigir-se em direção a 
Jerusalém, um mensageiro precede-a, 
corre, é como se tivesse asas nos pés 
porque quer ser o primeiro a dar a boa 
notícia da chegada dos deportados. 

O profeta imagina contemplar a 
cena do alto do monte que domina 
Jerusalém e exclama: «Como são 
belos sobre os montes os pés do 
mensageiro que anuncia a paz, que 
traz a boa nova». 

Depois o «sonho» continua: na 
cidade explode a alegria. O que 
acontece? O profeta observa melhor e 
nota as sentinelas que do alto das 
muralhas perscrutam ao longe. 
Inesperadamente correm a anunciar a 
todos uma boa notícia: na coluna de 
pessoas que se aproxima reconhe-
ceram os exilados que regressam da 
Babilónia. 

Então a cena torna-se grandiosa: à 
frente da caravana que procede 
solene e majestosamente eles veem o 
Senhor. É Ele quem reconduz o seu 
povo a Jerusalém. Ele nunca o tinha 
abandonado. Numa visão, o profeta  
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Ezequiel tinha visto a glória do Senhor 
afastar-se da cidade santa destruída e 
seguir o seu povo para o exílio (Ez 10, 
18-19; 11, 22-23). Agora regressam 
juntos. 

A escravidão terminou, os sofri-
mentos, as humilhações terminaram, 
os chefes e os reis malvados, os 
pastores maus que tinham explorado e 
oprimido o povo desapareceram para 
sempre. Inicia-se uma nova era, um 
reino onde o Senhor se colocará firme 
à frente do seu povo. 

A Leitura termina com o convite 
dirigido pelo profeta às ruínas de 
Jerusalém: «rompei todas em brados 
de alegria». As muralhas abatidas 
serão reconstruídas e todos os povos 
da terra contemplarão admirados a 
obra incrível que o Deus de Israel 
soube realizar. 

Este é o «sonho» do profeta 
contado na Leitura. Mas o que aconte-
ceu realmente a seguir? 

Por volta do ano 520 a.C. um 
grupo de exilados partiu da Babilónia, 
mas como foi grande a sua desilusão! 
À sua chegada não houve nenhuma 
explosão de alegria, o seu regresso foi 
o contrário de um triunfo, o 
acolhimento foi muito frio, surgiram 
desentendimentos entre os residentes 
e os recém-chegados.  

Então o profeta tinha-se iludido, 
tinha-se enganado? 

O povo começou a entender: o 
regresso da Babilónia era só a 
imagem de uma outra libertação que 
Deus tencionava realizar. 

Israel teria preferido que a profecia 
se cumprisse imediatamente e à letra. 
Tinha-a entendido num sentido 
material. Tinha pensado que Deus iria 
pôr a sua força à disposição dos seus 
sonhos de glória. Mas tinha entendido 
mal. Era outro o "regresso" surpreen-
dente que Deus tinha na sua mente. 
Esse sim, teria provocado uma alegria 
universal, incontível. 

 
 

Salmo Responsorial 
Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4.5-6 

  
Monição: 
 

O salmo que vamos recitar é um hino à 
realeza de Deus, que fez maravilhas e deu 
a conhecer às nações a salvação, a justiça 
e a fidelidade. 

  
Refrão: 
     
TODOS OS CONFINS DA TERRA 

VIRAM A SALVAÇÃO DO NOSSO   
       DEUS. 

  
Cantai ao Senhor um cântico novo 

pelas maravilhas que Ele operou. 
A sua mão e o seu santo braço 

Lhe deram a vitória. 
  

O Senhor deu a conhecer a salvação, 
revelou aos olhos das nações a sua  
       justiça. 
Recordou-Se da sua bondade e   
       fidelidade 

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

  
Cantai ao Senhor ao som da cítara, 
ao som da cítara e da lira; 
ao som da tuba e da trombeta, 
aclamai o Senhor, nosso Rei. 
 

 

Segunda Leitura 
(Hb 1, 1-6) 

 

Monição: 
 

Deus Pai que se tinha dado a conhecer 
através da palavra dos profetas, falou 
definitivamente por Jesus Cristo, Seu Filho, 
Palavra viva e corpórea, igual em tudo a 
seu Pai. 

  
Leitura: 

________________________  
 

Leitura da Epístola aos 
Hebreus 

 

1Muitas vezes e de muitos 
modos falou Deus antigamente 
aos nossos pais, pelos 
Profetas. 2Nestes dias, que são 
os últimos, falou-nos por seu 
Filho, a quem fez herdeiro de 
todas as coisas e pelo qual 
também criou o universo.  
3Sendo o Filho esplendor da sua 
glória e imagem da sua 
substância, tudo sustenta com a 
sua palavra poderosa. Depois 
de ter realizado a purificação 
dos pecados, sentou-Se à 
direita da Majestade no alto dos 
Céus 4e ficou tanto acima dos 
Anjos quanto mais sublime que 
o deles é o nome que recebeu 
em herança. 5A qual dos Anjos, 
com efeito, disse Deus alguma 
vez: «Tu és meu Filho, Eu hoje 
Te gerei»? E ainda: «Eu serei 
para Ele um Pai e Ele será para 
Mim um Filho»? 6E de novo, 
quando introduziu no mundo o 
seu Primogénito, disse: 
«Adorem-n’O todos os Anjos de 
Deus». 

 

Palavra do Senhor. 
_______________________________ 

O Natal está no Presépio do teu 

coração e não debaixo na 
árvore. 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Esta 2.ª Leitura requer também, tal 
como a Primeira, uma divisão correta. É o 
tipo de Leitura em que a pontuação escrita 
nem sempre corresponde à pontuação oral. 
Fazer cesuras em: / modos, / Profetas, / 
últimos, / Filho, / coisas, / universo, / 
substância, / poderosa, / pecados, / Céus, / 
Anjos, / herança, / vez, / gerei?, / ainda, / 
Filho?, / novo, / disse, / Deus.  

Atenção ao modo como fazer as 
interrogações: “... eu hoje Te gerei?” / “... 
para Mim um Filho?”. 

Comentário à 2.ª Leitura: 

Não se fala só com a língua. Um 
rosto escurecido, um sorrido, um 
simples olhar, uma carícia, um aperto 
de mão, muitas vezes comunicam, 
melhor do que as palavras, o que se 
tem na mente e no coração. Uma 
prenda está carregada de mensagens, 
mesmo quando não é acompanhada 
por um bilhete. Até mesmo o silêncio 
pode ser «palavra». No famoso relato 
do encontro de Elias com Deus no 
Horeb, depois de ter dito que Deus 
não estava no vento impetuoso, no 
terramoto e no fogo, o texto sagrado 
continua: «Depois do fogo ouviu-se o 
murmúrio de uma brisa suave» (1 Rs 
19, 12). Era Deus que se manifes-
tava... no silêncio. 

Ele intervém no mundo apenas 
com a sua palavra e a Leitura diz-nos 
que se dirigiu aos homens de vários 
modos.  

Nos tempos antigos falou através 
da criação. É normal que a criação 
fale de Deus porque teve origem na 
sua palavra. Em todos os aconte-
cimentos, em todos os fenómenos da 
natureza, no sol que nasce, na chuva 
que banha os campos, no movimento 
harmonioso e regular dos astros é 
possível escutar a mensagem de 
Deus.  

Quem – talvez porque distraído ou 
encantado pela beleza das coisas – 
não consegue distinguir esta voz, é 
chamado na linguagem bíblica 
«insensato». Não malvado ou culpado, 
mas «insensato», ou seja, infeliz 
porque, na sua obtusidade, deixa 
escapar o sentido de tudo o que existe 
e acontece. Observa o autor do livro 
da Sabedoria: «Sim, insensatos são 
todos aqueles homens em que se 
instalou a ignorância de Deus e que, a 
partir dos bens visíveis, não foram 
capazes de descobrir aquele que é, 
nem, considerando as obras, reconhe-
ceram o Artífice. Se, fascinados pela 
sua beleza, os tomaram por deuses, 
aprendam quão mais belo que tudo é 
o Senhor, pois foi o próprio autor da 
beleza que os criou» (Sb 13, 1.3). 

Este modo de comunicar através 
da criação, todavia, é o menos 
perfeito. O povo de Israel teve o 
privilégio de ouvir a voz do Senhor de 
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forma mais nítida do que os pagãos: 
ouviu-a pelos profetas. O Senhor 
manifestava a estes homens santos o 
seu pensamento para que estes o 
comunicassem ao povo. «O Senhor 
Deus nada faz – dizia Amós – sem 
revelar o seu segredo aos seus 
servos, os profetas» (Am 3,7). 

Mas nos últimos séculos antes de 
Cristo, devido à infidelidade do 
homem, o céu fecha-se. Deus já não 
envia os seus profetas e o povo faz a 
dolorosa experiência do silêncio de 
Deus. O profeta Amós tinha-o predito: 
«Vaguearão de um mar a outro mar, 
indo à toa (ao acaso, à sorte) desde o 
Norte até ao Oriente, à procura da 
palavra do Senhor, e não a 
encontrarão» (Am 8, 12). Até quando 
Deus não irá dirigir palavra, ao seu 
povo? Ficará indignado para sempre? 
(SI 79, 5). O israelita piedoso 
suplicava: «Quem me dera que 
rasgasses os céus e descesses!» (Is 
63, 19). Porém, quando chegou a 
plenitude dos tempos, enquanto nós 
éramos seus inimigos (Rm 5, 6), Deus 
rasgou os céus e mandou ao mundo o 
seu próprio filho: a sua imagem 
perfeita, a sua «Palavra», o seu 
«Verbo». 

Jesus é a revelação mais elevada, 
mais clara, mais eloquente do Pai. 
Vendo-o a Ele vê-se o Pai (Jo 14, 9). 
Ele é o fulgor irradiado pelo Pai – 
como afirma também Paulo – «o Deus 
que disse: "das trevas brilhe a luz", foi 
quem brilhou nos nossos corações, 
para irradiar o conhecimento da glória 
de Deus, que resplandece na face de 
Cristo» (2 Cor 4, 6). 

A última parte da Leitura, insiste na 
superioridade incomparável, da revela-
ção obtida através de Jesus. Os 
Hebreus afirmavam que Deus lhes 
tinha falado servindo-se até dos anjos. 
O autor da carta rebate: Jesus é 
imensamente superior aos anjos. Co-
mo prova, cita três textos da Escritura 
e conclui: «Adorem-no todos os anjos 
de Deus.» 

 
 

Aclamação ao Evangelho 

 
Monição: 
 

Jesus é a verdadeira luz que ilumina 
todos os homens. Hoje é realmente um dia 
Santo porque Deus nos deu Jesus, seu 
Filho. Saibamos escutá-l’O e adorá-l’O. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 
 

Santo é o dia que nos trouxe a luz. 
Vinde adorar o Senhor. 
Hoje, uma grande luz desceu sobre  

a terra. 
 

 

Natal é luz, Natal é alegria. 

Evangelho (Jo 1, 1-18) 
 
Evangelho: 
_______________________________ 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São João 

 
1No princípio era o Verbo e o 

Verbo estava com Deus e o Verbo era 
Deus. No princípio, 2Ele estava com 
Deus. 3Tudo se fez por meio d’Ele e 
sem Ele nada foi feito. 4N’Ele estava a 
vida e a vida era a luz dos homens. 5A 
luz brilha nas trevas e as trevas não a 
receberam. 16 Apareceu um homem 
enviado por Deus, chamado João.  
7Veio como testemunha, para dar 
testemunho da luz, a fim de que todos 
acreditassem por meio dele. 8Ele não 
era a luz, mas veio para dar 
testemunho da luz. 9O Verbo era a luz 
verdadeira, que, vindo ao mundo, 
ilumina todo o homem. 10Estava no 
mundo e o mundo, que foi feito por 
Ele, não O conheceu. 11Veio para o 
que era seu e os seus não O 
receberam. 12Mas, àqueles que O 
receberam e acreditaram no seu 
nome, deu-lhes o poder de se 
tornarem filhos de Deus. 13Estes não 
nasceram do sangue, nem da vontade 
da carne, nem da vontade do homem, 
mas de Deus. 14E o Verbo fez-Se 
carne e habitou entre nós. Nós vimos 
a sua glória, glória que Lhe vem do 
Pai como Filho Unigénito, cheio de 
graça e de verdade. 15 João dá 
testemunho d’Ele, exclamando: «Era 
deste que eu dizia: ‘O que vem depois 
de mim passou à minha frente, porque 
existia antes de mim’». 16Na verdade, 
foi da sua plenitude que todos nós 
recebemos graça sobre graça.  
17Porque, se a Lei foi dada por meio 
de Moisés, a graça e a verdade vieram 
por meio de Jesus Cristo. 18A Deus, 
nunca ninguém O viu. O Filho 
Unigénito, que está no seio do Pai, é 
que O deu a conhecer. 
 

Palavra da Salvação. 
_______________________________ 

Comentário ao Evangelho: 
 

Todos os autores cuidam com 
particular empenho da primeira página 
dos seus livros porque constitui a folha 
de apresentação de toda a obra. Não 
só deve ser agradável e cativante, 
mas deve também acenar aos temas 
essenciais que serão tratados. É um 
modo de espevitar (estimular) o 
interesse e curiosidade do leitor. 

Para introduzir o seu Evangelho, 
João compõe um hino tão sublime, tão 
elevado que lhe mereceu, justamente, 
o título de «águia» entre os evan-
gelistas. Neste prólogo, como na 
ouverture de uma sinfonia, é possível 
ver os motivos que depois serão 
retomados e desenvolvidos nos 
capítulos sucessivos: Jesus enviado 

pelo Pai, fonte de vida, luz do mundo, 
cheio de graça e de verdade, Unigé-
nito no qual se revela a glória do Pai. 

Na primeira parte,  

João parece descolar de uma imagem 
querida da literatura sapiencial e 
rabínica: a «Sabedoria de Deus» 
representada como uma mulher 
encantadora    e    deliciosa.      Assim    
se apresenta a si mesma a 
«Sabedoria» no livro dos Provérbios: 
«O Senhor criou-me, como primícias 
das suas obras, desde o princípio, 
antes que criasse coisa alguma. 
Desde a eternidade fui formada, desde 
as origens, antes dos primórdios (o 
princípio, o começo) da terra. Ainda 
não havia os abismos e eu já tinha 
sido concebida; ainda as fontes das 
águas não tinham brotado; antes que 
as montanhas fossem implantadas, 
antes de haver outeiros, eu já tinha 
nascido. Ainda Ele não tinha criado a 
terra nem os campos, nem os 
primeiros elementos do mundo. 
Quando Ele formava os céus, ali 
estava eu; quando colocava a abóba-
da em cima do abismo, quando 
condensava as nuvens nas alturas, 
quando continha as fontes do abismo, 
quando fixava ao mar os seus limites, 
para que as águas não ultrapassas-
sem a sua orla; quando assentou os 
fundamentos da terra, eu estava com 
Ele» (Pr 8, 22-29). 

Trata-se de uma personificação 
retomada também do livro de Ben Sira 
onde se afirma que a Sabedoria está 
como que encarnada na Torah, na Lei, 
e estabeleceu a sua tenda em Israel 
(Eclo 24, 3-8.22). João conhece bem 
estes textos e – talvez até com um 
toque polémico para com o judaísmo – 
retoma-os e aplica-os a Jesus. 

É Ele – diz a Sabedoria de Deus – 
que veio estabelecer a sua tenda no 
meio de nós, é Ele, e não a lei 
mosaica (de Moisés), quem revela aos 
homens o rosto de Deus e a sua 
vontade. Ele é o Verbo, a Palavra 
última e definitiva de Deus, é aquela 
mesma palavra pela qual Deus, no 
princípio, criou o mundo. Mas não só. 
Ao contrário da Sabedoria personifi-
cada (Eclo 24, 9), a Palavra de Deus – 
que em Jesus se fez carne – não foi 
criada, mas estava com Deus, existia 
desde a eternidade e era Deus. 

Para Israel a Sabedoria é «uma 
árvore de   vida   para   aqueles   que 
a praticam» (Pr 3, 18). João esclarece: 
a Sabedoria de Deus manifestou-se 
plenamente na pessoa histórica de 
Jesus. É Ele, já não a Lei, a árvore da 
vida. 

A vinda desta Palavra ao mundo 
divide a história em duas partes: antes 
e depois de Cristo, trevas sem Ele, luz 
onde Ele está. Palavra que, como uma 
espada, penetra no íntimo de cada 
homem e separa nele aquilo que é 
«filho  da  luz»  do  que  é  «filho  das  
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trevas». As trevas tentarão subjugar 
esta luz, mas não conseguirão. Tam-
bém a resposta negativa do homem 
não poderá sufocá-la e no fim levará a 
melhor no coração de cada um de 
nós. 

A segunda parte,  

é um primeiro entreato narrativo que 
introduz a figura do Baptista. Dele não 
se diz que «estava com Deus». João é 
um simples homem suscitado por 
Deus para uma missão. Devia ser a 
testemunha da luz. O seu papel é tão 
importante que chega a ser sublinhado 
por três vezes. Ele não era a luz, mas 
soube reconhecer a luz verdadeira e 
indicá-la a todos. 

A terceira parte,  

desenvolve o tema de Cristo-luz e a 
resposta dos homens perante a sua 
vinda ao mundo. 

O hino abre-se com um grito de 
alegria: «O Verbo era a luz ver-
dadeira.» Jesus é a luz autêntica, em 
contraposição ao cintilar ilusório, aos 
fogos de artifício, às miragens, aos 
clarões enganadores projetados pela 
sabedoria dos homens. 

A este grito entusiástico contrapõe-   
-se, porém, uma lamentação: «o 
mundo... não o conheceu.» É a 
recusa, a oposição, o fechar-se à luz. 
Os homens preferem a obscuridade 
porque estão afeiçoados às obras do 
mal (Jo 3, 19). 

Nem sequer os Israelitas – «os 
seus» – a acolhem. E, no entanto, 
deveriam reconhecer em Jesus a 
manifestação divina, a encarnação da 
«Sabedoria de Deus», daquela 
Sabedoria que «por toda a parte 
procurou um lugar onde pudesse 
descansar, um lugar onde pudesse 
morar» e que precisamente em Israel 
tinha encontrado a sua morada. O 
Criador do universo tinha-lhe dado 
esta ordem: «Habita em Jacob, e toma 
Israel como tua herança» (Eclo 24, 7-
8). 

Surpreende a recusa da luz e da 
vida por parte dos homens, até 
mesmo dos mais preparados e bem-    
-dispostos. Também Jesus se 
admirará um dia da incredulidade dos 
seus conterrâneos (Mc 6, 6). Isto 
significa que a luz que vem do alto não 
se impõem, não cria violência, deixa 
livre, mas coloca perante uma decisão 
obrigatória: é preciso escolher entre 
«bênção e maldição» (Dt 11, 27), 
entre «vida e morte» (Dt 30, 15). 

Esta parte termina com a visão 
gloriosa daqueles que acreditaram na 
luz. Acreditar não quer dizer dar a 
própria aprovação intelectual a um 
pacote de verdades, mas acolher uma 
pessoa, a Sabedoria de Deus que se 
identifica com Jesus. A quem nele 
confia é concedido «um direito» 
inaudito (fantástico, inacreditável): o 

de se tomarem filhos de Deus. É o 
nascer do alto de que Jesus fala a Ni-
codemos (Jo 3, 3), renascer este que 
não tem nada a ver com o nascimento 
natural que está ligado à sexualidade, 
ao querer do homem. A geração de 
Deus é de outra ordem, é obra do 
Espírito. 

A quarta parte,   

«E o Verbo fez-se carne e habitou 
entre nós.» É o momento culminante 
de todo o prólogo e são as palavras do 
Evangelho que hoje ouviremos. Estão 
ainda carregadas com a admiração 
alegre e estupefacta dos cristãos das 
primeiras comunidades diante do 
mistério de Deus que por amor se des-
poja da sua glória, anula-se a si 
mesmo e vem habitar a nossa tenda. 

«Carne» na linguagem bíblica 
indica o homem no seu aspeto de ser 
débil, frágil, perecível (mortal). 
Percebe-se aqui a dramática contra-
posição entre «carne» e «Palavra de 
Deus» expressa de forma tão eficaz 
no famoso texto de Isaías: «Toda a 
gente é como erva e toda a sua beleza 
como a flor dos campos. A erva seca, 
a flor murcha, mas a palavra do nosso 
Deus permanece eternamente» (Is 40, 
6-8). 

Quando João diz que o «Verbo» 
se tornou carne não afirma simples-
mente que tomou um corpo mortal, 
que se revestiu de músculos, mas que 
se tornou um de nós, que se fez em 
tudo semelhante a nós (incluindo os 
sentimentos, as paixões, as emoções, 
os condicionamentos culturais, o 
cansaço, a fadiga, a ignorância – sim, 
também a ignorância – e depois as 
tentações, os conflitos interiores...). 
Em tudo semelhante a nós, exceto no 
pecado. 

«Nós vimos a sua glória.» O 
homem bíblico tinha a consciência de 
que o olho humano é incapaz de ver 
Deus. Dele apenas se pode 
contemplar a «glória», ou seja, os 
sinais da sua presença, os seus 
gestos de potência a favor do seu 
povo: «Mostrarei o meu poder contra o 
faraó e contra todo o seu exército, os 
seus carros e os seus cavaleiros» (Ex 
14, 17). 

Ouve-se ecoar nesta frase do 
prólogo, as expressões repletas de 
intensa comoção da primeira carta de 
João: «O que existia desde o princípio, 
o que ouvimos, o que vimos com os 
nossos olhos, o que contemplámos  e  
as nossas mãos tocaram relativa-
mente ao Verbo da Vida, – de facto, a 
Vida manifestou-se; nós vimo-la, dela 
damos testemunho e anunciamo-vos a 
Vida Eterna que estava junto do Pai e 
que se manifestou a nós – o que nós 
vimos e ouvimos, isso vos anun-
ciamos, para que também vós estejais 
em comunhão connosco. E nós 
estamos em comunhão com o Pai e 
com o seu Filho, Jesus Cristo. 
Escrevemo-vos isto para que a nossa 
alegria seja completa» (1 Jo 1, 1-4). 

João fala no plural porque 
pretende referir a experiência dos 
cristãos das suas comunidades que, 
com o olhar da fé, conseguiram ver, 
para lá do véu da «carne» de Jesus 
humilhado e crucificado, o rosto de 
Deus. 

O Senhor manifestou muitas vezes 
a sua glória com sinais e prodígios, 
mas nunca se tinha revelado de forma 
tão clara e evidente como no seu 
«Unigénito, cheio de graça e de 
verdade». «Graça e verdade» é uma 
expressão bíblica que significa «amor 
fiel». Encontrámo-la no Antigo Testa-
mento quando o Senhor se apresenta 
a Moisés como «o Deus miseri-
cordioso e clemente, vagaroso na ira, 
cheio de bondade e de fidelidade» (Ex 
34, 6). Em Jesus está presente a 
plenitude do amor fiel a Deus. Ele é a 
demonstração irrefutável de que nada 
poderá nunca superar a benevolência 
de Deus. 

A quinta parte, 

 é o segundo entreato. Volta a 
aparecer o Baptista, e desta vez ele 
fala no presente: «dá testemunho» a 
favor de Jesus. «Exclamando» aos 
homens de todos os tempos que Ele é 
único. 

A sexta parte, 

é um cântico de alegria do qual trans-
borda o reconhecimento da comuni-
dade a Deus pelo dom recebido. Dom 
incomparável. Também a lei de 
Moisés era um dom de Deus, mas não 
era definitiva. As disposições externas 
que ela continha não tinham a 
possibilidade de comunicar «a graça e 
a verdade», isto é, a força que permite 
ao homem corresponder ao amor fiel 
de Deus. A «graça e verdade» foi 
doada por meio de Jesus. Aparece 
aqui, pela primeira vez, o seu nome. 

A Deus, nunca ninguém o viu. É 
uma afirmação que João utiliza com 
frequência (Jo 5, 37; 6, 46; 1 Jo 4, 
12.20). Encontrámo-la já no Antigo 
Testamento: «Disse ainda o Senhor: 
"Tu não poderás ver a minha face, 
pois o homem não pode contemplar-     
-me e continuar a viver"» (Ex 33, 20). 

As manifestações, as aparições, as 
visões de Deus relatadas no Antigo 
Testamento não eram visões 
materiais, mas um modo humano de 
descrever as revelações dos pensa-
mentos, da vontade, dos projetos do 
Senhor. 

Mas agora é possível ver   
realmente, concretamente Deus, 
observando Jesus. Para conhecer o 
Pai não é necessário elaborar 
raciocínios filosóficos ou perder-se em 
dissertações subtis. Basta contemplar 
Cristo, observar aquilo que faz, o que 
diz, o que ensina, como se comporta, 
como ama, a quem prefere, com quem 
convive,  com  quem  vai  jantar, quem  
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escolhe, quem repreende, quem 
defende. Basta, sobretudo, contemplá-   
-Lo no momento mais alto da sua 
«glória», quando é elevado na cruz. 
Naquela suma manifestação de amor. 
o Pai disse tudo. 

 
 

Oração Universal 
 
 
1 – Pelo Papa Francisco, pelos bispos,      
             presbíteros, diáconos e fiéis, 
      para que contemplem no Menino de 

Belém 
      Aquele que fez de nós filhos de Deus, 
      oremos, irmãos. 
 
2 – Pelos que vivem sem fé e sem 

esperança, 
      para que sintam a paz anunciada 
             e vejam a salvação do nosso Deus, 
      oremos, irmãos. 
 
3 – Pelas crianças que perderam os seus        
             pais, 
      para que encontrem a seu lado quem     
             as ame 
      e lhes fale do Menino e do Natal, 
      oremos, irmãos. 
 
4 – Pelos que neste dia estão tristes e      
             sozinhos, 
       para que reconheçam em Jesus, o      
             Salvador 
       e O adorem como verdadeiro Deus, 
       oremos, irmãos. 
 
5 – Pelas famílias da nossa comunidade       
             paroquial (N) 
      para que sejam mensageiras de Jesus     
             Menino, 
      que nasceu de Maria, a Virgem Mãe, 
      oremos, irmãos. 
 

 
 

Agenda Santoral 
 
Dia 26 – S. Estêvão (Primeiro Mártir) 
Dia 27 – S. João (Apóstolo e Evangelista) 
 

 

;Antífona da Comunhão 

Todos os confins da terra viram a 
salvação do nosso Deus. 

 

Deus manifesta-Se 

aos homens 
  

O modo mais importante das 
pessoas se entenderem, para além de 
outros, é através de palavras. O autor 
da epístola aos Hebreus explica-nos 
que Deus se faz entender, dando-se a 
reconhecer e mostrando o seu amor 
aos homens através de muitos modos. 

Fala através da criação: pelos 
fenómenos da natureza: o sol que 

nasce, a chuva que brota, o 
movimento harmonioso dos astros no 
firmamento e em todos os aconteci-
mentos. Em tudo isto os homens 
entendem uma mensagem do Alto. 

Mas esta forma de Deus 
comunicar com os homens é a menos 
perfeita. O povo de Israel, através dos 
profetas, teve a regalia de ouvir a voz 
do Senhor, que deu a conhecer a sua 
mensagem de uma forma mais clara. 
Continuava, porém, a ser incompleta 
tal maneira de Se revelar. 

Então, Deus enviou o seu próprio 
Filho, a sua “Palavra”, o seu “Verbo”. 
Jesus é a revelação mais compreen-
sível, evidente e efetiva da pessoa de 
Deus Pai. 

 
 

Jesus Cristo, é a 

Revelação 
  

Cristo é a Revelação e o Evan-
gelho de hoje explica-nos o porquê. 

Diz-nos São João que o Filho de 
Deus, feito homem em Jesus, existia 
já antes que o mundo fosse criado. Ele 
chama ao Filho de Deus “Verbo”, que 
quer dizer “Palavra” e, como vimos, a 
palavra serve para participar alguma 
coisa aos outros. João ensina-nos que 
o Filho de Deus é a Palavra do Pai. Há 
dois mil anos, a palavra de Deus fez-       
-Se carne, assumindo a nossa 
natureza. Fez-Se um como nós, falou 
a nossa língua, e assim pôde dizer-        
-nos quem era o Pai, o que 
representamos nós para Ele e qual era 
o seu desígnio para a humanidade. 

Para conhecer o Pai basta olhar 
para Cristo, observar o que Ele faz, o 
que diz, o que ensina, como se 
comporta, como ama, quem escolhe, 
com quem participa nas suas 
refeições, quem prefere, a quem 
corrige, a quem defende... porque é 
assim que o Pai faz. Diz-nos, 
sobretudo, o quanto Deus ama os 
homens e como gosta de ficar na 
nossa companhia. Salva-nos e não 
nos deseja castigar, porque é 
infinitamente misericordioso. Por 
isso, “o Verbo Se fez carne e veio 
habitar entre nós”, como luz para 
iluminar a escuridão em que nos 
achávamos. Esta luz, porém, não foi 
aceite serenamente no mundo. As 
forças do mal que existem em nós: 
egoísmo, exploração, opressão, injus-
tiça, a que denominamos pecado, não 
a conseguem apagar. Ela continuará a 
iluminar-nos até à Páscoa definitiva 
que nos está já afiançada pela própria 
Páscoa de Cristo, sinal da grande 
alegria para toda a humanidade. 

 
 

Natal não são as luzes lá fora, 

mas a luz que brilha no teu 
coração. 

O novo Reino já 

começou com a vinda 

de Jesus 

 A libertação da Babilónia, de que 
nos fala o profeta Isaías na primeira 
Leitura, era apenas uma imagem da 
libertação plena que Deus iria realizar 
no futuro e que estimularia uma 
alegria universal. Mas, dirão: o 
Messias já veio e não conseguimos 
ver a consecução dessa profecia! 

É certo que não vemos senão uma 
execução inacabada da libertação 
aguardada. Mas continuamos a crer, 
embora apenas consigamos apreen-
der alguns sinais de salvação. Uma 
certeza nos guia: o novo reino já 
começou com a vinda de Jesus. Nós 
fomos escolhidos como vigilantes que 
perceberam esta vinda e a desejamos 
anunciar a todos os povos. 

Saibamos inflamar em todos os 
que nos rodeiam esta manifestação de 
alegria que destrói as manifestações 
pagãs de uma troca desgovernada de 
presentes e fazem omitir a verdadeira 
alegria da vinda até nós do Messias 
de Deus, detentor da salvação para 
toda a humanidade. 

 
 

Habitou entre nós 

O Evangelho de São João não 
narra o nascimento de Jesus com as 
figuras do presépio. Diz-nos numa 
linguagem difícil coisas muito 
importantes sobre Jesus. Uma delas é 
que Ele “habitou entre nós”. 

O antigo povo de Israel passou 
muito tempo a caminhar pelo deserto. 
Eram nómadas. Conduziam os seus 
rebanhos de ovelhas, de cabras e de 
camelos, de oásis em oásis. 
Habitavam em tendas de campanha 
erguidas com uma grande cobertura 
escura feita de pele de cabra. 
Chamavam, por isso, a essas tendas 
“beit sha’ar” que significa “casa de 
pelo”. Tinham uma vida dura e 
austera. 

Os primeiros cristãos que conhece-
ram Jesus estavam convencidos que 
Deus em pessoa tinha levantado a sua 
tenda no meio do seu povo. Já não 
estavam sozinhos no meio das 
dificuldades. Deus estava a seu lado, 
como um entre outros. 

Alegria, paz, vida, libertação, 
justiça: vale a pena que nós, cristãos, 
proclamemos uma mensagem de 
alegria e de bençãos que nos chegam 
de Deus nesta festa do nascimento do 
seu Filho. 

 
 

Que a Fé em Jesus 

mantenha o Natal sempre vivo! 
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Sabias que… 

Belém 
 

A cidade de Belém fica a uns 7 
quilómetros de Jerusalém. O seu 
nome significa “cidade do pão” porque 
é o último lugar, antes do deserto, em 
que se cultiva trigo.  

Em Belém nasceu o rei David, o 
“primeiro messias” (rei que ajudou o 
povo).      

Recordar que Jesus nasceu em 
Belém, é afirmar que Ele é o Messias. 

 
 

H u m o r 
 

TRIBUNAIS 
 

Como era época do Natal, o Juiz 
sentia-se benevolente ao interrogar o 
réu: 

– De que é acusado? 
– De fazer as compras de Natal 

antes do tempo. 
– Mas isso não é crime nenhum!... 

Com que antecedência as estava a 
fazer? 

– Antes da loja abrir. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

No Tribunal, o Juiz: 
– Então acusaram-no de roubar 

um relógio de ouro. O que é que você 
tem a dizer em sua defesa? 

– Ai senhor doutor Juiz não fui eu; 
é tudo falso, falso, falso! Primeiro, não 
roubei relógio nenhum; e segundo, o 
relógio não era de ouro. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

GALINHAS 
 

Conversa de garotos 
– Sabes por que é que as galinhas 

chocam? 
– Sei lá!... Nem imagino!... 
– Porque não têm travões! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Diz uma galinha a outra: 
– Acho que estou doente… e, de 

certeza, tenho febre alta… 
– Ora, ora!... como é que sabes? 

Por acaso tens um termómetro? 
– Não… mas acabo de por um ovo 

cozido… 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

CÃES 
 

A patroa para a empregada: 
– Sabes, Maria, o meu cão é de 

raça pura! Até tem Árvore Genealó-
gica. 

– Minha senhora, em minha casa 
também temos um cão, mas não é tão 
fidalgo. Qualquer árvore lhe serve!... 
não é esquisito. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Tentando acalmar o filho, cujo cão 
tinha fugido, a mãe diz-lhe: 

– Deixa lá, amanhã pomos um 
anúncio no jornal! 

– Mãe… mas ele não sabe ler!.. 
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O nome de Jesus 

Em hebraico, “Jesus” significa:  
“Deus salva”. 

Nos atos dos Apóstolos, lê-se: 
«Em nenhum outro há salvação». 

(At 4,12). 

Se o Natal é… 

Se o Natal é paz,  
a paz deve passar pelas nossas mãos. 
Faz a paz com o teu vizinho…  

Se o Natal é luz,  
a luz deve raiar na tua vida.  
Aproxima-te e ilumina os dias do teu 
irmão.  

Se o Natal é alegria, 
A alegria deve resplandecer no teu 
rosto. 
Sorri para o mundo, e o mundo será 
mais feliz. 

Se o Natal é esperança, 
Que ela aumente no teu coração. 
Semeia a esperança no íntimo de ti 
mesmo. 

Se o Natal é amor, 
Sê tu mesmo um instrumento de amor. 
Junto de quem respira ódio e 
vingança. 

Se o primeiro Natal aconteceu em 
Belém – Casa do Pão,  
sê tu mesmo pão de verdade e de 
felicidade 
para tantos famintos que estão ao teu 
redor. 
 

 

Oração de Natal 

Senhor, Tu foste o Bom 
Pastor no meio dos Pastores 
de Belém. Tu eras dos seus. 

Juntos partilháveis a 
sabedoria e a alegria na 

procura da ovelha perdida, 
na cura das feridas, no 
colocar aos ombros o 

cordeiro débil e 
enfraquecido, na procura de 
pasto fresco para o rebanho, 

na sua defesa contra 
animais selvagens. 

Senhor, ensina-nos a ajudar 
quem sofre e não aguenta 

mais. Pinta os nossos rostos 
com o arco-íris do sorriso. 

Abre os nossos olhos para 
que saibamos descobrir-Te 
na simplicidade deste Natal. 

Amém 

A Fechar 

Que bonito dia será aquele quando as 
armas forem desmontadas para serem 

convertidas em instrumentos de 
trabalho. E isso é possível. 

(Papa Francisco) 
 

O Jornal do Leitor deseja a 
todos os seus leitores, um 

Santo e Feliz Natal 

na Paz do Menino Deus. 


