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Ganância de poucos 

aumenta a pobreza 

de muitos (3) 
 

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

do próprio “eu”. 
 

…continuação 

 

Grito dos pobres é chamamento 

Quando os pobres nos pedem 

ajuda batendo à nossa porta, 

“podemos receber o seu grito de ajuda 

como um chamamento para sair do 

‘nosso “eu’, aceitá-los com o mesmo 

olhar de amor que Deus tem por eles” 

– assinalou o Santo Padre. 

“Como seria bom se os pobres 

ocupassem no nosso coração o lugar 

que têm no coração de Deus” – 

Declarou o Papa. 

Francisco concluiu a sua homilia 

afirmando que “os pobres, facilitam-         

-nos o acesso ao Céu: é por isso que 

o sentido da fé do povo de Deus os viu 

como os porteiros do Céu. Já desde 

agora, são o nosso tesouro, o tesouro 

da Igreja. 

Neste III Dia Mundial do Pobres o 

Papa almoçou com 1500 pessoas 

necessitadas na Sala Paulo VI. Nas 

breves palavras que lhes dirigiu disse 

ser aquele almoço uma “reunião de 

amigos” 

(Voz Portucalense de 20/11/2019) 

 
 

Dia Mundial da Paz 

Cristo foi anunciado pelos Profetas 

como o «Príncipe da Paz». No Seu 

nascimento, os Anjos transmitiram aos 

homens uma mensagem de Paz. 

Estabelecer a paz com Deus e reatar 

os laços de amor fraterno entre os 

homens, foi a Sua missão. A Sua Paz 

– uma paz distinta da do mundo – foi a 

herança que nos deixou. No entanto, a 

paz não reina no mundo. Por isso, a 

Igreja, preocupada com as divisões, 

ódios e guerras entre os homens, quer 

lembrar-lhes através da celebração do 

DIA MUNDIAL DA PAZ, que, em 

Cristo todos somos irmãos. 

Filhos do mesmo pai, todos 

devemos trabalhar, sob a proteção 

maternal de Maria, para a construção 

dum mundo mais justo, mais fraterno – 

um mundo melhor. 

  Contemplamos hoje Jesus, nascido 

da Virgem Maria, na sua prerrogativa 

de verdadeiro “Príncipe da Paz” (Is 9, 

5). Ele é a nossa paz, que veio abater 

o muro de separação que divide os 

homens e os povos, isto é a inimizade 

(Ef 2, 14). Por isso, é hoje o Dia 

Mundial da Paz: cada novo ano 

começa, assim, na luz de Cristo, o 

grande pacificador da humanidade. 

Maria Imaculada, Mãe de Deus e 

nossa Mãe, acompanha a Igreja no 

seu caminho como Rainha da Paz; 

elevada ao Céu em corpo e alma, vive 

na completa e definitiva perfeição da 

comunhão com Deus e constitui a 

primícia da Igreja gloriosa que se 

realizará na Ressurreição universal 

dos mortos, colocando-se diante de 

nós como modelo admirável de 

esperança cristã. 

Para nós, que avançamos no meio 

das fadigas e das provas do tempo 

presente, Maria Mãe de Deus brilha 

como a estrela da manhã que anuncia 

o dia, como estrela do mar que indica 

o porto aos navegantes; brilha, no 

início deste novo ano, como sinal de 

esperança segura e de consolação 

para o povo de Deus até que chegue o 

dia do Senhor, suprema manifestação 

da sua glória sobre a terra. 

 
 

Santa Maria, Mãe 

de Deus 

A Igreja contempla na oitava do 

Natal, sem desviar os olhos de Cristo, 

a criatura por meio da qual tão grande 

mistério se tornou possível. O Filho de 

Deus encarnou, por obra do Espírito 

Santo, de Maria, sempre virgem, que 

por isso é verdadeiramente Mãe de 

Deus.  

Comecemos o novo ano dizendo, 

agradecidos, a Nossa Senhora: Santa 

Maria, Mãe de Deus rogai por nós 

para que percorramos estes dias 

santamente. 

Entretanto, o Dia Mundial da Paz 

foi estabelecido pelo papa São Paulo 

VI em 1968, pouco depois de 

encerrado o Concílio Vaticano II, em 

plena guerra fria, pairando sobre o 

mundo a ameaça da guerra das 

estrelas, uma guerra nuclear. 

É também o primeiro dia do novo 
ano civil, início de uma caminhada 
percorrida de mãos dadas com esse 
Deus que nos ama, que em cada dia 
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nos cumula da sua bênção e nos 

oferece a vida em plenitude e com a 

Mãe que afasta de nós os perigos. 

A Igreja convida-nos a percorrer 

estes 365 dias do ano, conduzidos 

pela mão maternal de Nossa Senhora, 

Mãe da Igreja, Mãe de Jesus e nossa 

Mãe. 

 
 

Antífona de Entrada 

Salvé, Santa Mãe, que destes à luz o 

Rei do céu e da terra. 

 
 

Introdução 

Os Cristãos associaram desde 

sempre a tradicional festa de fim do 

ano a um motivo da sua fé. Antes do 

Concílio celebrava-se a circuncisão de 

Jesus, feita, segundo o que refere 

Lucas, oito dias depois do nascimento 

(Lc 2, 21). Depois, este dia foi dedica-

do a Maria, mãe de Deus, e, a partir 

de 1968, o primeiro dia de Janeiro 

tornou-se, por vontade do papa São 

Paulo VI, o «dia mundial da paz». As 

leituras refletem esta variedade de 

temas: a bênção para iniciar bem o 

novo ano (primeira Leitura); Maria, 

modelo de cada mãe e de cada 

discípulo (Evangelho); a paz (primeira 

Leitura e Evangelho); a filiação divina 

(segunda Leitura); a surpresa perante 

o amor de Deus (Evangelho), o nome 

com que Deus quer ser identificado e 

invocado (primeira Leitura e Evange-

lho). 
Abençoar e bênção são termos 

que aparecem frequentemente na 

Bíblia, encontram-se quase em cada 

página (552 vezes no Antigo Testa-

mento, 65 no Novo Testamento). 

Desde o início que Deus abençoa as 

suas criaturas: os seres vivos para 

que sejam fecundos e se multipliquem 

(Gn 1, 22); o homem e a mulher para 

que dominem sobre toda a criação 

(Gn 1, 28); e o Sábado, sinal do re-

pouso e da alegria sem fim (Gn 2, 3). 

Precisamos de nos sentir abençoa-

dos por Deus e pelos irmãos. A 

maldição afasta, separa, indica a 

recusa. Mas a bênção aproxima, re-

força a solidariedade, infunde confi-

ança e esperança. 

«O Senhor te abençoe e te 

proteja»: são as primeiras palavras 

que a liturgia nos diz neste dia para 

que permaneçam impressas no 

coração e as possamos repetir a 

amigos e inimigos ao longo de todo o 

ano. 

 
 

Primeira Leitura 
(Nm 6, 22-27) 

Monição: 

 

A fórmula de bênção utilizada pelos 

hebreus, especialmente no começo dum 

novo ano, contém tudo o que de bom nos 

incluímos ao desejar “um bom ano” nestas 

datas. Um ano bom é um ano em que nos 

tornamos mais próximos de Deus sendo 

fiéis às graças que Ele nos concedeu. 

  

Leitura: 

_______________________________ 

  

Leitura do Livro dos 

Números 
 

22O Senhor disse a Moisés:  
23«Fala a Aarão e aos seus filhos 

e diz-lhes: Assim abençoareis 

os filhos de Israel, dizendo: 24‘O 

Senhor te abençoe e te proteja.  
25O Senhor faça brilhar sobre ti 

a sua face e te seja favorável.  
26O Senhor volte para ti os seus 

olhos e te conceda a paz’.  
27Assim invocarão o meu nome 

sobre os filhos de Israel e Eu os 

abençoarei». 

 

Palavra do Senhor. 

_______________________________ 

Recomendação aos Leitores: 

A Leitura é breve e fácil (se é que há 
leituras fáceis...). Por isso, lembramos mais 
uma vez aos Leitores que não corram, que 
respeitem o tempo dos ouvintes, tempo 
necessário a que a palavra recebida pelo 
ouvido atinja a mente e o coração.  

Articular bem as consoantes, as sílabas. 
Não soletrar. Falar, dizer, exprimir. 

Comentário à 1.ª Leitura: 

Também hoje em dia é muito 

florescente o mercado das bênçãos e 

das maldições, das magias e dos 

sortilégios, dos Feitiços e do mau 

olhado. Era-o ainda mais nos tempos 

antigos, quando se pensava que a 

“palavra” – sobretudo sendo acompa-

nhada por gestos e pronunciada por 

quem era dotado com poderes sobre-      

-humanos e misteriosos – realizasse 

aquilo que exprimia. 

Sempre eficaz, era considerada, 

naturalmente, a palavra de Deus, e  

«A Palavra do Senhor criou os céus, e 

o sopro da sua boca todos os astros... 

Ele falou e tudo foi criado; Ele ordenou 

e tudo ficou firme» (SI 33, 6.9). Eram 

temidas as suas maldições e invoca-

das as suas bênçãos. Ele abençoava 

o seu povo quando o enchia de bens, 

quando dispensava prosperidade e 

saúde, sucessos e vitórias, chuva e 

fecundidade aos campos e aos 

animais (Dt 28, 1-8). Já, por exemplo, 

desventuras, doenças, carestias, der-

rotas, eram os sinais da sua maldição 

(Dt 28, 15-19). 

Existiam também os mediadores 

das bênçãos divinas: por exemplo: o 

pai de família: «A bênção do pai 

consolida as casas dos filhos» (Sir 

3,9). Também o rei (Gn 14, 18ss.) e os 

sacerdotes. 

A nossa Leitura refere o texto da 

mais famosa das bênçãos, a que foi 

ensinada pelo próprio Senhor a 

Moisés. Devia ser usada pelos «filhos 

de Aarão» para «servirem-se do nome 

do Senhor para abençoar os Israe-

litas». Era utilizada no final da liturgia 

quotidiana no templo. O sacerdote 

saía para a porta do santuário e, 

estendendo as mãos sobre a multidão 

que o aguardava, proferia esta fórmula 

sagrada. 

Nela, por três vezes, é invocado o 

nome do Senhor – YHWH (Javé) – 

nome inefável que só os sacerdotes 

podiam pronunciar, e apenas para 

abençoar, nunca para amaldiçoar. 

A cada uma das três invocações 

do Nome santo são acrescentados 

dois pedidos: 

– Que o Senhor te abençoe e te 

proteja; 

– Que o Senhor te mostre o seu 

rosto acolhedor e te trate com 

bondade; 

– Que o Senhor olhe para ti e te 

conceda a paz. 

São seis imagens que exprimem o 

pedido de graças e favores. 

O rosto radiante é sinal de 

amizade e benevolência, inspira confi-

ança, abre o coração à feliz esperan-

ça. Com uma linguagem muito huma-

na, o israelita piedoso pede muitas 

vezes ao Senhor que «acalme o seu  
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rosto», que «não desvies de mim o teu  

rosto» (Sl 27,9), que não se mostre 

irado. «Mostra-nos o teu rosto – diz o 

Salmista – e seremos salvos» (Sl 80, 

4); «Resplandeça sobre nós, Senhor, 

a luz da tua face» (Sl 4, 7). 

    Mas não só Deus abençoa o 

homem. Também o homem é 

chamado a abençoar Deus. Nos 

salmos, repete-se com insistência, o 

convite: «Bendizei o Senhor, todos os 

servos do Senhor que estais no seu 

santuário todas as noites! Elevai as 

mãos em oração e bendizei o 

Senhor!» (Sl 134, 1-2); «Bendizei o 

seu nome, anunciai aos pagãos a sua 

glória e a todos os povos as suas 

maravilhas» (Sl 96, 2-3). O Israelita 

piedoso inicia todas as suas orações 

com a fórmula: «Bendito és tu 

Senhor…etc.». 

    A “bênção” que o homem dirige ao 

Senhor é a resposta aos benefícios 

recebidos. É o sinal de que tomou 

consciência que todo o bem vem de 

Deus, é um dom seu. 

A Bíblia fala continuamente de 

bênçãos de Deus e também – muito 

raramente – das suas maldições. 

Trata-se de uma linguagem humana 

usada para descrever as conse-

quências desastrosas provocadas não 

por Deus, mas pelo pecado. De facto, 

quem se afasta do caminho da vida, 

atrai sobre si as piores desventuras. 

Aliás já o sábio Ben-Sirá o tinha 

entendido: «O desígnio perverso 

voltar-se-á contra quem o forja» (Sir 

27, 27). Na verdade, de Deus, só 

chegam bênçãos. 

Então que resposta deu o Senhor 

às súplicas do seu povo? 

Ora bem: Israel esperava do 

Senhor uma bênção, uma PAZ, um 

SHALOM muito «material». Então, na 

plenitude dos tempos, Deus enviou a 

sua paz, o seu Filho, «Ele é a nossa 

paz» (Ef 2, 14). A surpresa foi tão 

grande que levou Paulo a exclamar: 

«Bendito seja o Deus, Pai de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, que no alto do 

céu nos abençoou com toda a espécie 

de bênçãos espirituais em Cristo» (Ef 

1, 3), e Zacarias: «Louvado seja o 

Senhor, Deus de Israel, porque veio 

socorrer e salvar o seu povo» (Lc 1, 

68). 

«Deus suscitou o seu servo e o 

enviou para vos abençoar» (Act 3, 26). 

Nele todas as maldições se 

transformaram em bênçãos (Gl 3, 8-

14). Se em Cristo, Deus revelou o seu 

rosto que abençoa sempre, ao homem 

não resta senão ABENÇOAR sempre, 

também os inimigos: «Bendizei, não 

amaldiçoeis» (Rm 12, 14), «Não 

pagueis o mal com o mal, nem a 

injúria com a injúria; pelo contrário, 

respondei com palavras de bênção, 

pois a isto fostes chamados: a herdar 

uma bênção» (1 Pe 3, 9). 

 
 

Salmo Responsorial 

Salmo 66 (67), 2-3.5.6 e 8 

 

Monição: 

 

Rezemos o salmo responsorial com 

agradecimento a Deus pelos dons 

recebidos no ano que acabou e peçamos 

que nos abençoe no novo ano. 

  

Refrão: 

 

DEUS SE COMPADEÇA DE NÓS 

E NOS DÊ A SUA BÊNÇÃO. 

  

Deus Se compadeça de nós e nos dê 

a sua bênção, 

resplandeça sobre nós a luz do seu 

rosto. 

Na terra se conhecerão os seus 

caminhos 

e entre os povos a sua salvação. 

  

Alegrem-se e exultem as nações, 

porque julgais os povos com justiça 

e governais as nações sobre a terra. 

  

Os povos Vos louvem, ó Deus, 

todos os povos Vos louvem. 

Deus nos dê a sua bênção 

e chegue o seu temor aos confins da 

terra. 

 
 

Já não és escravo, mas filho. 

E, se és filho, também és 

herdeiro, por graça de Deus.  

(Gl 4, 7) 
 

 

 

Segunda Leitura 

(Gl 4, 4-7) 
 
Monição: 

  

São Paulo lembra aos Gálatas o 

caminho seguido por Deus para nos 

redimir: o Filho de Deus se fez homem, 

nascendo de uma mulher, Maria, para que 

o homem se tornasse filho de Deus. 

  

Leitura: 

_______________________________ 

 

Leitura da Epístola do 

apóstolo São Paulo aos Gálatas 
 

Irmãos: 4Quando chegou a 

plenitude dos tempos, Deus 

enviou o seu Filho, nascido de 

uma mulher e sujeito à Lei, 5para 

resgatar os que estavam 

sujeitos à Lei e nos tornar seus 

filhos adotivos. 6E porque sois 

filhos, Deus enviou aos nossos 

corações o Espírito de seu 

Filho, que clama: «Abbá! Pai!».  
7Assim, já não és escravo, mas 

filho. E, se és filho, também és 

herdeiro, por graça de Deus. 
 

Palavra do Senhor. 

____________________________ 

 

Recomendação aos Leitores: 

 
Esta Segunda Leitura também não é de 

todo difícil. Repetimos uma vez mais aos 

Leitores que não façam a leitura a correr, 

porque os ouvintes precisam de tempo 

para assimilarem a palavra recebida, 

escutada pelo ouvido, esta atinja a mente, 

e desça ao coração. E para se conseguir, o 

Leitor não pode proclamar a Leitura a 

correr. 

Articular bem as consoantes e as 

sílabas cuja falha é um defeito de tantos 

dos nossos Leitores. 

Comentário à 2.ª Leitura: 

Neste trecho da Carta aos Gálatas, 

Paulo recorda a verdade central do 

Evangelho: depois que Deus enviou o 

seu filho, «nascido de uma mulher», 

isto é, em tudo semelhante a nós, 

exceto no pecado, nós podemos 

chamar a Deus: «Abba, Pai!». Esta é a 

grande notícia! 

Também os pagãos chamavam a 

Deus «pai de todos os homens». Mas, 

então se assim era, o que têm, afinal, 

de específico os cristãos? Por que é 

que Paulo afirma comovido que agora 

o cristão já não é escravo, mas filho, e 

pode gritar: «Abba»?  Afinal, o Pai 

Nosso, é uma oração que todos os ho-

mens podem ou não recitar? 

A esta última pergunta, provável-

mente todos nós responderemos 

«sim» e há um texto evangélico que 

justifica esta resposta: «Amai os 

vossos inimigos e orai pelos que vos  
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perseguem. Fazendo assim, tornar-       

-vos-eis filhos do vosso Pai que está 

no céu, pois Ele faz com que o Sol se 

levante sobre os bons e os maus e faz 

cair a chuva sobre os justos e os 

pecadores» (Mt 5, 44-45). É que, a 

benevolência de Deus, não faz 

distinção nenhuma entre os homens, 

porque são todos seus filhos. 

É verdade:  Deus é Pai de todos os 

homens. Mas quando um pagão e um 

cristão invocam Deus-Pai, não querem 

dizer a mesma coisa. O pagão chama-    

-lhe pai porque está consciente de ter 

recebido dele o dom da existência. O 

cristão sente-se filho de Deus a outro 

nível: sabe que para além da 

existência, recebeu dele o Espírito, a 

sua própria vida divina. Por este 

motivo, nos primeiros séculos, a 

oração do Pai-Nosso, era entregue 

apenas alguns dias antes do Batismo, 

ou seja, apenas quando os catecú-

menos estavam em condições de 

entender plenamente o seu signi-

ficado. 

Também esta Leitura está ligada 

ao tema da festa da paz. Quem 

recebeu o Espírito e chama a Deus 

«Abba» não pode sentir-se senão 

irmão de todos os homens e tornar-se 

construtor de paz. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 

(Hb 1, 1-2) 
 

Monição: 

  

Escutemos, novamente, neste tempo 

de Natal, a experiência dos pastores de 

Belém; e deixemos que o nosso coração se 

comova, agradecido, como o de aqueles 

homens, louvando Deus por tudo quanto 

fez connosco. 

 

Refrão:    ALELUIA, ALELUIA! 

  

Muitas vezes e de muitos modos  

falou Deus antigamente aos nossos 

pais pelos Profetas. 

Nestes dias, que são os últimos,  

Deus falou-nos por seu Filho. 

 
 

Maria conservava todas  

estas palavras, meditando-as 

em seu coração. 

(Lc 2, 19) 
 

 

 

Evangelho 

(Lc 2, 16-21) 
 
 
Evangelho: 
_______________________________ 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Lucas 

 

Naquele tempo, 16os pastores 

dirigiram-se apressadamente para 

Belém e encontraram Maria, José e o 

Menino deitado na manjedoura.  
17Quando O viram, começaram a 

contar o que lhes tinham anunciado 

sobre aquele Menino. 18E todos os que 

ouviam admiravam-se do que os 

pastores diziam. 19Maria conservava 

todas estas palavras, meditando-as 

em seu coração. 20Os pastores 

regressaram, glorificando e louvando a 

Deus por tudo o que tinham ouvido e 

visto, como lhes tinha sido anunciado.  
21Quando se completaram os oito dias 

para o Menino ser circuncidado, 

deram-Lhe o nome de Jesus, indicado 

pelo Anjo, antes de ter sido concebido 

no seio materno. 

 

Palavra da Salvação. 

_______________________________ 

 
 
Comentário ao Evangelho: 

 
O Evangelho de hoje é a 

continuação do trecho lido na noite de 

Natal. Ao lado do berço de Jesus 

aparecem novamente os pastores.  

Seguindo o anúncio recebido do 

céu, eles vão a Belém e encontram 

José, Maria e o Menino, que está 

deitado na manjedoura. 

Ora, não encontram nada de 

extraordinário. Veem somente uma 

criança com o seu pai e a sua mãe. E, 

no entanto, naquele ser débil, 

necessitado de ajuda e de proteção, 

eles reconhecem o Salvador. Não 

precisam de sinais extraordinários, 

não verificam milagres e prodígios. 

Logo, os pastores, representam aqui 

todos os pobres, os excluídos que, 

quase por instinto, reconhecem no 

Menino de Belém o Messias do Céu. 

Nas representações dos presépios, 

os pastores aparecem geralmente de 

joelhos diante de Jesus. Mas o 

Evangelho não diz que eles se 

prostraram em adoração, como 

fizeram os Reis Magos (Mt 2, 11). 

Ficaram simplesmente a observar – 

maravilhados, extasiados – a obra 

maravilhosa que Deus tinha operado a 

seu favor. Depois anunciaram aos 

outros a sua alegria, e quantos os 

ouviam ficavam também admirados. 

Nos primeiros capítulos do seu 

Evangelho, Lucas sublinha com 

frequência a admiração e a alegria 

incontível das pessoas que se sentem 

envolvidas no projeto de Deus. Por 

exemplo, Isabel, descobrindo que está 

grávida, repete a todos: «Deus foi bom 

para mim!» (Lc 1, 25); igualmente 

Simeão e a profetisa Ana, bendizem a 

Deus que lhes concedeu ver a 

salvação preparada para todos os 

povos (Lc 2, 30-38); também Maria e 

José ficam maravilhados, estupefactos 

(Lc 2, 33.48). 

Todos eles têm os olhos e o 

coração da criança que acompanha 

com o olhar cada gesto do pai, fica 

arrebatado perante cada gesto seu e 

sorri, sorri porque em tudo aquilo que 

o pai faz vê um sinal do seu amor. «O 

reino de Deus pertence a quem é 

como elas – dirá um dia Jesus – e 

quem não acolhe o reino de Deus 

como uma criança não entrará nele» 

(Mc 10, 14-15). 

Então, a primeira preocupação dos 

pastores não é de tipo ético: não se 

questionam sobre o que devem fazer, 

que correções deverão fazer na sua 

vida moral, aliás nem sempre 

exemplar, que pecados deverão em-

penhar-se em evitar…etc. Nada disso. 

Param para se alegrarem com aquilo 

que Deus fez. Depois, e só depois de 

se terem sentido amados, estão em 

condições de escutar os conselhos, as 

propostas de vida nova que o Pai lhes 

dirige. Só assim se encontrarão nas 

condições justas para confiarem. 

Na segunda parte do Evangelho é 

sublinhada a reação de Maria ao 

relato dos pastores: «Maria conserva-

va todas estas palavras meditando-as 

em seu coração.» Lucas não quer 

dizer que Maria «conservava» tudo o 

que acontecia, sem esquecer nenhum 

pormenor. E também não quer – como 

alguém defendeu – indicar em Maria a 

sua fonte de informações sobre a 

infância de Jesus. O alcance teológico 

da sua afirmação é bem maior. Ele diz 

que Maria juntava os factos, asso-

ciava-os e sabia perceber o seu 

significado, descobria o fio condutor, 

contemplava a realização do projeto 

de Deus. Maria (que era uma 

rapariguinha de doze ou treze…talvez 

quinze anos) não era superficial, não 
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se exaltava quando as coisas corriam 

bem e não se abatia perante as 

dificuldades. Meditava, observava com 

olhar atento cada acontecimento, para 

não se deixar condicionar pelas ideias, 

pelas convicções, pelas tradições do 

seu povo, para estar recetiva e prepa-

rada para as surpresas de Deus. 

Uma certa devoção mariana 

“endeusou” Maria e afastou-a do 

nosso mundo e da nossa condição 

humana, das nossas angústias, das 

nossas dúvidas e incertezas, das 

nossas dificuldades em acreditar. 

Envolveu-a numa nuvem de privilégios 

que – conforme os casos – fizeram 

com que fosse admirada ou invejada, 

mas não amada. 

Lucas apresenta-a na ótica justa, 

isto é, como uma irmã que fez um ca-

minho de fé não diverso do nosso. 

Na verdade, Maria não entende 

tudo desde o início: admira-se com o 

que Simeão diz acerca do menino, é 

apanhada quase de surpresa (Lc 2, 

33). Admira-se da mesma forma como 

se admirarão os apóstolos e todo o 

povo diante das obras de Deus (Lc 9, 

43-45). Não compreende as palavras 

do seu filho, que escolheu ocupar-se 

das coisas do seu Pai (Lc 2, 50), 

assim como os doze terão dificuldade 

em entender as palavras do Mestre: 

«Nada disto entenderam. Aquela 

linguagem era incompreensível para 

eles, e não entendiam o que lhes 

dizia» (Lc 18, 34). 

Maria não entende, mas observa, 

escuta, medita, reflete e, depois da 

Páscoa (não antes!), irá entender 

tudo, irá ver claramente o sentido de 

tudo aquilo que aconteceu. 

Lucas voltará a apresentá-la, pela 

última vez, no início do livro dos Atos 

dos Apóstolos. Irá colocá-la no seu 

lugar, na comunidade dos crentes: «E 

todos unidos pelo mesmo sentimento, 

entregavam-se assiduamente à 

oração, com algumas mulheres, entre 

as quais Maria, mãe de Jesus, e com 

os irmãos de Jesus» (Act 1, 14). Ela, é 

bem-aventurada porque acreditou (Lc 

1, 45). 

O Evangelho de hoje conclui-se 

com a recordação da circuncisão. 

Com este rito, Jesus passa oficial-

mente a fazer parte do povo de Israel. 

Mas não é esta a principal razão pela 

qual Lucas recorda o facto. É outra a 

particularidade que lhe interessa: o 

nome que é dado ao menino, nome 

esse que não tinha sido escolhido 

pelos pais, mas indicado diretamente 

pelo Céu. 

Para os povos do antigo Oriente o 

nome não era apenas um meio para 

indicar as pessoas, para distinguir os 

animais, para identificar os objetos. 

Era muito mais, exprimia a própria 

natureza das coisas, formava um todo 

com quem o usava. Abigail diz do seu 

marido: «Que o meu Senhor não faça 

caso desse mau homem, Nabal 

porque é um néscio e um insensato 

como o seu nome indica» (1 Sm 25, 

25). De facto, ser chamado com o 

nome de outra pessoa queria dizer 

personificá-la, torná-la presente, ter a 

sua mesma autoridade, pedir a sua 

proteção (Dt 28, 10). 

Ora, tendo em conta este contexto 

cultural, podemos entender a im-

portância que Lucas atribui ao nome 

do Menino. Chama-se Jesus, que 

significa: O Senhor salva. Mateus 

explica: foi assim chamado porque 

salvará o seu povo dos seus pecados 

(Mt 1, 21). 

No comentário à primeira Leitura 

dizíamos que o nome de Deus – 

YHWH (Javé) – não podia ser pronun-

ciado. Mas sem nome permanece-se 

no anonimato. Quem não conhece o 

nosso nome não pode senão instaurar 

uma relação superficial connosco. 

Se Deus queria entrar em diálogo 

com o homem, tinha que lhe dizer 

como queria ser chamado, tinha que 

indicar o seu nome, revelar a sua 

identidade. Fê-lo. Escolhendo o nome 

do seu Filho, Deus disse quem Ele é. 

Esta é a sua identidade: aquele 

que salva, aquele que não faz outra 

coisa senão salvar. Nos Evangelhos 

este nome é repetido 566 vezes, 

quase que a lembrar que as imagens 

de Deus incompatíveis com este nome 

devem ser canceladas. 

Então, agora, já compreendemos 

por que razão no Antigo Testamento 

Deus não permitia que fosse 

pronunciado o seu nome: exatamente 

porque só em Jesus nos iria dizer 

quem é. É interessante notar quem 

são, no Evangelho de Lucas, as pes-

soas que chamam Jesus pelo nome. 

Não são os santos, os justos, os 

perfeitos, mas apenas os margina-

lizados, os que estão à mercê das 

forças do mal. São os possessos (Lc 

4, 34); são os leprosos: «Jesus, 

Mestre, tem misericórdia de nós!» (Lc 

17,13); é o cego: «Jesus, Filho de 

David, tem misericórdia de mim!» (Lc 

18, 38) e é o criminoso que morre na 

cruz a seu lado: «Jesus, lembra-te de 

mim, quando estiveres no teu reino» 

(Lc 23, 42). 

Irá também lembrá-lo Pedro aos 

chefes religiosos do seu povo: «Ne-

nhum outro nome sob os céus foi 

concedido aos homens, pelo qual 

possam ser salvos.» (Act 4, 12) 

 
 

 

Oração Universal 
 

__________________________________ 
 
1 – Pela santa Igreja católica e 

apostólica, 
para que, a exemplo da Virgem Mãe   
      de Deus, 
guarde e medite as palavras que   
      escutou, 
com Maria, oremos ao Senhor. 

 
2 – Pelos homens e pelos povos de toda 

a terra, 
para que Deus os proteja e abençoe, 
vele por eles e lhes conceda a paz, 
com Maria, oremos ao Senhor. 

 
3 – Pelos pais e mães cristãos de todo o   
             mundo, 

para que acolham o dom da vida  
       como bênção, 
e ensinem a seus filhos o amor de  
       Deus, 
com Maria, oremos ao Senhor. 

 
4 – Pelas crianças que não têm pai nem 

mãe, 
para que Deus lhes ponha em seus  
       caminhos 
quem as acolha e revele o  
       verdadeiro amor, 
com Maria, oremos ao Senhor. 

  
5 – Por todos nós e pela nossa 

comunidade paroquial 
para que, ao longo de todo este ano,  
o amor de Deus possa crescer em   
       nossas vidas, 
com Maria, oremos ao Senhor. 

_______________________________ 
 

 

Agenda Santoral 
 

Dia 02 – SS. Basílio Magno e    
              Gregório Nazianzo. (Bispos e     
                Doutores da Igreja). 
Dia 03 – Santíssimo Nome de Jesus. 
 

 

Antífona da Comunhão 

Jesus Cristo, ontem e hoje e por 

toda a eternidade. 
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A bênção de Deus 

 A Igreja, na liturgia do primeiro dia 

do ano, regressa a Belém, acompa-

nhando os pastores. A oitava do Natal 

culmina com este regresso até o lugar 

onde acaba de nascer o Filho de 

Deus, para contemplar de novo o 

mistério. Nunca nos cansamos de 

contemplar o Amor com que Deus nos 

ama, e esse Amor tem a sua mais 

plena expressão na criança que dorme 

numa manjedoura. Junto dela 

encontramos a Maria e José e, com os 

pastores, glorificamos e louvamos a 

Deus por tudo o que vemos e 

ouvimos. O Menino que custodiam 

(que guardam e defendem) amorosa-

mente Maria e José, e adoraram os 

pastores, é a Bênção de Deus, 

enviada ao Mundo, que o renova e 

santifica. O Cosmos e História 

humana começaram de novo com o 

mistério da Encarnação. Compreen-

demos, por isso que a Igreja escolha 

para este dia a Leitura do livro dos 

Números que contem a bênção solene 

com que o povo eleito iniciava o novo 

ano. 

Começamos, assim, o ano recor-

dando o começo da Aliança nova e da 

nova relação dos homens com Deus. 

A grande novidade é a nossa filiação 

divina. Deus nos abençoa tornando-       

-nos os seus filhos. Mas fá-lo por meio 

de Maria. A Sua Bênção veio até nós 

como fruto do seio imaculado de 

Nossa Senhora. Todos os dias 

rezamos: “Bendito é o fruto de Vosso 

ventre, Jesus”. Lembremos então que 

Jesus não só é bendito, mas é a 

Bênção que nos faz benditos a nós. 

 
 

Nossa Senhora Mãe 

de Deus e dos filhos 

de Deus 

 O Papa, São Paulo VI dispôs que 

a solenidade da Maternidade divina de 

Maria fosse celebrada no dia 1 de 

janeiro. O Santo Padre explica numa 

Exortação Apostólica o motivo de tal 

mudança. Nela diz que tal celebração 

deve ocupar um lugar preeminente, 

porque “está destinada a celebrar a 

parte que Maria teve no mistério da 

salvação e a exaltar a singular 

dignidade de que goza a Mãe Santa 

[...], por quem merecemos receber ao 

Autor da vida” (Paulo VI, E.A. Marialis 

cultus, 5 ). 

A Maternidade divina de Maria é 

um privilégio, inimaginável. Ela é 

verdadeiramente Mãe de Deus, não 

num sentido figurado, porque 

verdadeiramente deu à luz o Filho de 

Deus no seu nascimento temporal. 

Nossa Senhora não é mãe só da 

natureza humana de Jesus Cristo, 

mas da Pessoa a quem pertencem 

esse corpo e alma humanos. Por isso 

Maria é verdadeiramente Mãe de 

Deus enquanto homem. 

Os cristãos sempre acreditaram 

nesta verdade, embora só fosse 

solenemente definida no Concilio de 

Éfeso (ano 431). Também entende-

ram, como consequência lógica, que 

todas as graças e privilégios com que 

Deus adornou Nossa Senhora foram 

concedidos em ordem à sua 

Maternidade Divina. 

Mas, podemos perguntar-nos, por 

quê o Senhor quis que Maria fosse 

Mãe de Deus? Foi, responde a Igreja, 

pelo mesmo motivo pelo que qual quis 

a Encarnação, “por nós homens, e 

para a nossa salvação”. Maria é Mãe 

de Deus para que nós possamos 

alcançar o Céu e ser filhos de Deus. 

Maria não é só Mãe do Filho de Deus, 

mas também de todos os filhos 

adotivos de Deus. 

A simples e rica jaculatória “Mãe 

de Deus e nossa mãe”, contém as 

mais belas palavras que podemos 

dirigir a Nossa Senhora. Com ela 

estamos a celebrar com a Mãe do Céu 

a maior graça por Ela recebida, e o 

maior dom que também nós 

recebemos. 

 
 

Nossa Senhora 

Rainha da paz 

 O título de “Rainha da paz”, é 

dirigido a Nossa Senhora na última 

das invocações da ladainha do 

rosário. A Rainha da paz é a mãe do 

Príncipe da paz (cf. Is 9, 6) anunciado 

pelos profetas. Se o Filho de Deus é o 

Príncipe da paz, a Mãe do Filho de 

Deus, é a Rainha da paz. Não nos 

referimos à paz puramente exterior, 

mas ao fundamento de toda paz 

verdadeira, que é a paz do coração, a 

paz da alma, essa paz que o mundo 

não pode dar (cf. Jo 14, 27). Só quem 

está em paz com Deus pode ser 

verdadeiro construtor da paz com os 

homens. 

Santo Agostinho constata como 

“os homens procuram repouso e 

segurança, nesta vida, com grandes 

trabalhos, mas com os seus maus 

desejos não o conseguem encontrar. 

Isto é assim porque colocam o seu 

descanso em coisas que estão 

sempre a mudar e não permanecem; e 

como lhes são tiradas e passam, 

estão sempre com medos e 

sofrimentos, e assim nunca têm paz”  

A paz que Nosso Senhor nos 

entregou, é de ordem interior, conse-

quência da fé, da filiação divina, da 

humildade e da luta desportiva contra 

as próprias misérias. Só quem têm 

dentro do seu coração esta paz é que 

pode ser verdadeira e eficazmente 

pacificador. 

Por isso, quando o Santo Padre 

abençoe no dia de hoje o Mundo, 

implorando de Deus a paz, será este 

fundamento de toda paz que estará a 

pedir. Unámo-nos à petição do Papa, 

por intercessão de Maria, Mãe de 

Deus e Rainha da paz. Foi por meio 

de Nossa Senhora que chegou a paz 

ao mundo, como o bom vinho de 

Caná, e Ela continua a pedir esse 

milagre para cada alma, família ou 

nação que dele precisam. 

Nossa Senhora, Mãe de Deus e 

Medianeira de todas as graças, está 

presente no seu Filho e nas graças 

que com Ele nos são dadas, como 

transparece, num outro plano, nos 

versos do poeta: 

  

Dando-me o Menino adormecido, 

Virgem Santíssima, 

também te dás a Ti com Ele. 

Dás-mo sonhando contigo, presente 

nos seus sonhos. 

Dás-mo contigo dentro. 

(…) 

Antes o Menino chorava agitado, 

e agora as tuas caricias o pacificaram. 

No teu colo a Paz, em pessoa, 

aconchega-se serena. 

Tu, minha Mãe, dás a paz à Paz. 

  

Entregas-me o Menino adormecido. 

Entregas-me o Menino entregado. 

 
 

O Senhor volte para ti os 

seus olhos e te conceda a 

paz.                      (Nm 6, 26) 
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Sabias que… 
 

 

Maria, Mãe de Deus 

 
Desde o século II que os cristãos 

afirmam que uma mulher humilde 

tinha sido escolhida por Deus para se 

tornar a Mãe do seu enviado. Se 

Jesus de Nazaré, filho de Maria, tinha 

sido apresentado por Deus como seu 

Filho, ressuscitando-O de entre os 

mortos, a Mãe poderia ser chamada 

“Mãe de Deus”. Assim ficou definido 

no famoso Concílio de Éfeso, pelo ano 

323 d.C. 

O nosso mundo, às vezes dividido 

por guerras, começa o ano recordando 

Maria como “Mãe da Paz”. 

 
 

 

 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de janeiro, que 
hoje começa, a Igreja reza pela 
seguinte intenção: 
 

Pela evangelização: 

– Promoção da Paz no mundo. 

Rezemos para que os cristãos, os 
que seguem outras religiões e as 
pessoas de boa vontade promovam a 
paz e a justiça no mundo. 

 
 

 

Maria guardava todas 

as coisas no coração 

 

Deus chama sempre os pequenos 

e os humildes para lhes oferecer a 

graça da salvação; exatamente como 

acontece hoje com os pastores de 

Belém. Os rabinos desse tempo 

consideravam-nos gente ignorante e 

incapaz de cumprir a lei religiosa. 

Jesus, o Bom Pastor, é adorado por 

humildes pastores. 

Algo de parecido sucede com 

Maria e José: não era um casal de 

nobres ou poderosos, eram humildes 

esposos. Mas Maria, a Mãe de Jesus, 

tinha fé, guardava e meditava estes 

acontecimentos no seu coração, 

alegrava-se e agradecia-os a Deus. 

O Evangelho apresenta-nos Nossa 

Senhora unida ao seu Filho, Jesus, na 

humildade da vida diária. Desde então 

os cristãos afirmam que Deus Se 

despojou de todo o poder e Se fez 

humilde e simples. Estas duas atitudes 

são imprescindíveis para a construção 

de relações não-violentas e de um 

mundo em paz. 

 
 

Oração 
Senhor, nós Te damos graças pelo 

Novo Ano que começa. Queremos 

enchê-lo de sementes de vida e paz; 

com sorrisos novos e esperanças 

seguras.  

Senhor, nós Te damos graças por 

tantas coisas boas que depositaste no 

coração das pessoas. 

Senhor, ajuda-nos para que no fim 

deste ano possamos recolher uma 

colheita abundante de paz. Transforma 

os nossos desejos em realidades do teu 

amor.  

______________________________________________ 

 
 

H u m o r 
 

Na escola (Oceano) 

– Qual é o Oceano que banha 

Portugal? 

– Senhor professor, nunca vi 

Portugal banhar-se em nenhum 

Oceano! 

___________________________________ 

Na escola (Nomes) 

– Que aborrecimento! Na escola, 

os meus filhos são sempre os últimos 

da lista. O rapaz chama-se Zeferino e 

a rapariga é Zulmira. 

– Eu não tenho esse problema. Dei 

aos meus filhos nomes que começam 

pelas primeiras letras do alfabeto. É o 

“Anrique”, o “Bicente” e o “Çabastião”.  

 

___________________________________ 

Ir à escola (Gago) 

Um fulano pergunta a um 

transeunte: 

– Sa…sa…sabe on…de é a 

es…es…escola? 

– Para que quer ire à escola? Já 

sabe gaguejar tão bem?!  
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C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Natália 

Silva 

Adriana 

Queirós 

1.ª Leitura 
Graça 

Coelho 

Jacinta 

Carneiro 

2.ª Leitura 
José 

Meireles 

José M.ª 

Matos 

Oraç Univ. 
Natália 

Silva 

Adriana 

Queirós 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Rita 

Meireles 

Cátia 

Vanessa 

2.ª Leitura 
Elisabete 

Costa  

Salomé 

Nóbrega 

Oração 
Universal 

Tânia  

Leão 

Sónia 

Raquel 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Helena 

Moreira 

Justina 

Carneiro 

1.ª Leitura 
Manuel 

Pereira 

Júlia 

Machado 

2.ª Leitura 
Conceição 

Andrade 

Mariana 

Santos 

Oração 
Universal 

Helena 

Moreira 

Justina 

Carneiro 
 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Será atualizada a partir 

da Festa da Epifania do 

Senhor, em 5 de janeiro. 

1.ª Leitu. 

2.ª Leitu. 

Orç. Fiéi. 

 

A Fechar 
Uma criança que nasce, traz ao 

mundo a notícia que Deus ainda 

não se cansou dos homens.                                                   
                                    (Tagore) 
 

 

Um Bom Ano de 2020 


