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Imaculada Conceição 
 

A Igreja dirige o seu olhar, na 

presente solenidade, para Àquela 

criatura escolhida por Deus para ser a 

Porta pela qual entra no Mundo a 

Redenção. Ela própria é a primeira 

redimida mesmo antes de vir à Terra o 

Redentor. É concebida Imaculada, sem 

contrair o pecado original, em previsão 

dos méritos do seu Filho, Jesus Cristo.  

No tempo de Advento, que estamos a 

percorrer, olhemos agradecidos, e 

admirados, para esta Porta que se abre 

na Terra para que venha o Céu até nós. 

 
 

 

 

Introdução 
                

  

Há um modo de apresentar Nossa 

Senhora que desencoraja, em vez de 

animar; afasta, em vez de aproximar; 

divide, em vez de unir os irmãos da 

mesma fé.  

Referimo-nos a um certo estilo de 

devoção que se reflete em imagens e 

estátuas, algumas de péssimo gosto, e 

em afirmações que têm pouco a ver com 

a palavra de Deus.  

Para algumas pessoas é quase um 

despeito ouvir falar de tantos 

«privilégios» concedidos a Maria e 

pergunta-se por que é que Deus não os 

dá a todos. 

Maria é certamente uma obra-prima e 

diante de uma obra de arte o 

pensamento vai para o autor que a criou. 

O projeto  de  Deus, no qual Maria deve 

ser inserida, é descrito na segunda 

Leitura. A primeira Leitura descreve-nos 

aquilo que o homem é capaz de fazer 

sem Deus. Também do material mais 

frágil e inconsistente, Deus sabe tirar 

obras extraordinárias. Se em Maria Ele 

mostrou tanta habilidade, estamos certos 

de que também de nós, pobres 

pecadores, saberá retirar uma obra-           

-prima.  

Maria é apenas uma criatura, não 

tem nada de seu. Tudo nela é obra do 

Omnipotente «cujo nome é Santo» (Lc 1, 

49). Por isso no trecho evangélico é 

chamada «cheia de graça». É a mesma 

graça que Deus quer doar em plenitude 

também a nós. 

 

Maria é sinal da vitória sobre a serpente,  
o sinal mais nítido do triunfo de Deus 

sobre o mal. 
 

 

 

 

Antífona de Entrada 

 
Is 61, 10 

 

Exulto de alegria no Senhor,  

a minha alma rejubila no meu Deus,  

que me revestiu com as vestes da 

salvação  

e me envolveu com o manto da justiça, 

como esposa adornada com suas joias. 

 
 

 
 

Primeira Leitura 
Gn 3, 9-15.20 

 
 

MONIÇÃO: 

 
Na Leitura do livro do Génesis, que vamos 

escutar, o Espírito Santo nos transmite 

verdades que estão na origem da nossa 

situação terrena. Recordaremos o pecado dos 

nossos Primeiros Pais, e o amor de Deus por 

nós que permanece intacto apesar da nossa 

recusa.  

O Senhor promete um Salvador, e 

aparece já anunciada a presença da Mulher 

pela qual chegará ao Mundo o Redentor que 

vence o mal e o demónio 

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura do Livro do Génesis 
 

9Depois de Adão ter comido da 

árvore, o Senhor Deus chamou-o e 

disse-lhe: «Onde estás?». 10Ele 

respondeu: «Ouvi o rumor dos 

vossos passos no jardim e, como 

estava nu, tive medo e escondi-        

-me». 11Disse Deus: «Quem te deu a 

conhecer que estavas nu? Terias tu 

comido dessa árvore, da qual te 

proibira comer?». 12Adão respondeu: 

«A mulher que me destes por 

companheira deu-me do fruto da 

árvore e eu comi». O Senhor 13Deus 

perguntou à mulher: «Que fizeste?» 

E a mulher respondeu: «A serpente 

enganou-me e eu comi». 14Disse 

então o Senhor Deus à serpente: 

«Por teres feito semelhante coisa, 

maldita sejas entre todos os animais 

domésticos e entre todos os animais 

selvagens. Hás de rastejar e comer 

do pó da terra todos os dias da tua 

vida. 15Estabelecerei inimizade entre 
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ti e a mulher, entre a tua descen-

dência e a descendência dela. Esta 

te esmagará a cabeça e tu a 

atingirás no calcanhar». 20O homem 

deu à mulher o nome de «Eva», 

porque ela foi a mãe de todos os 

viventes. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta Leitura, parecendo fácil, não é. Ela 

requer muita preparação, muito treino. Tem 

de ser proclamada muito, muito devagar, ou 

não estivesses a ler o Livro do Génesis.  

Tem atenção às quatro vozes que farás: a 

voz do narrador, a voz de Deus, a voz de 

Adão e a voz de Eva. Também as 

interrogações no texto e as respostas, têm de 

ser muito bem feitas. Para conseguir isto tudo, 

exige-se muita preparação, muito ensaio.  

Por fim, deves dividir o texto na última 

frase: “O homem deu à mulher o nome…”. 

Exercita as palavras: rumor / proibira (não 

é “proibi”) / domésticos / rastejar / 

Estabelecerei / inimizade / descendência / 

esmagará / calcanhar / viventes (não é 

“videntes”) / e outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Os povos do antigo Médio Oriente 

não apreciavam fazer raciocínios 

abstratos. Preferiam comunicar o seu 

pensamento, as suas reflexões mais 

profundas, através de imagens, 

narrações, parábolas, enigmas. 

O trecho que nos é proposto nesta 

primeira Leitura não é a crónica de um 

facto acontecido no início do mundo, 

mas uma reflexão sobre a condição 

humana. É uma história mediante a qual 

Deus quer projetar a sua luz sobre 

alguns enigmas inquietantes: por que é 

que sofrem e morrem os homens? 

Porque é que a mulher é atraída pelo 

homem e este procura dominá-la? Por 

que é que as pessoas vivem como se 

Deus não existisse? Por que é que o 

trabalho é tão cansativo? Por que é que 

os campos são tantas vezes avaros 

(escassos) ao dar os seus produtos? Por 

que é que a gravidez é dolorosa? 

Iniciemos com a descodificação das 

imagens utilizadas no relato: 

O trecho deve ser enquadrado antes 

de mais no seu contexto: «Depois de 

Adão ter comido da árvore...» O que 

aconteceu? Que sarilho foi provocado? 

Foi comido um fruto proibido. O 

homem alimentou-se, avidamente, de 

um alimento envenenado que o leva à 

morte e à descomposição (descom-

posto). Aqui está o que fez:  pôs-se no 

lugar de   Deus.   Não aceitou a própria 

condição humana, considerou-a um 

limite, um absurdo, uma barreira, e quis 

ultrapassá-la para poder mover-se num 

estado de absoluta liberdade. 

Experimentou a ebriedade (a paixão 

sedenta) da independência das 

escolhas, pensou que apenas seria 

completamente feliz quando chegasse a 

estabelecer, sozinho, o que é bem e o 

que é mal. Quis gerir a própria vida, 

prescindindo do Senhor. 

Não se trata de um pecado feito uma 

vez só na história da humanidade. É a 

dinâmica de cada pecado. Esta 

ebriedade do ser auto-suficiente, esta 

ilusão de poder fazer, sozinhos, escolhas 

arbitrárias, independentes de Deus, é 

comparada pela Bíblia a uma serpente. 

Não se trata de um diabo invejoso 

que tenta o homem. A serpente é a 

imagem da insensatez do homem, das 

astúcias que inventa para alcançar a 

felicidade. Ninguém faz o mal pelo mal. 

Todos procuram o bem. Infelizmente, 

quando se recusa a luz de Deus e se 

seguem os próprios caprichos, falha-se o 

alvo, aponta-se ao objetivo errado e 

provoca-se a própria ruína. 

Na origem de cada pecado está 

sempre «a serpente»: uma ideia falsa de 

Deus, uma imagem deformada que 

penetra na mente e no coração de forma 

dissimulada, silenciosa, e leva a escolher 

o mal. Deus deixa de ser considerado o 

criador e o salvador que quer a felicidade 

do homem, mas é o antagonista (o 

adversário), aquele que impõe limites, 

obrigações, proibições, interdições. Este 

Deus é detestável, é melhor passar sem 

Ele, ou melhor, deve ser eliminado. O 

homem – pensam os insensatos – pode 

acreditar n'Ele enquanto é menor (é 

criança) mas quando cresce (é adulto), 

quando toma consciência de si deixa de 

perceber o que pode fazer de Deus.   

O erro nasce do facto que se fala de 

“Deus legislador” antes de ter entendido 

“Deus amor”.  

Na verdade, o homem só confia em 

Deus se estiver convencido do seu amor, 

doutra forma torna-se vítima da 

«serpente»: entregar-se-á às próprias 

intuições, aos próprios pensamentos 

vãos. 

Depois, a narração insiste numa 

terceira imagem, a da nudez: Diz o texto 

sagrado: «Tanto o homem como a 

mulher andavam nus, sem sentirem 

nenhuma vergonha por isso» (Gn 2, 25).   

É   importante   sublinhar este facto: a 

nudez não é uma consequência do 

pecado, é anterior e não incomoda o 

homem. 

A nudez é aqui simplesmente o 

símbolo da condição humana. Não indica 

um estado de inferioridade, uma situação 

humilhante e degradante. Job de facto 

exclama: «Eu saí nu do ventre da minha 

mãe» (Jb 1, 21). O homem equilibrado 

aceita com serenidade e com alegria a 

sua «nudez», isto é, a sua condição de 

criatura, maravilhosa no corpo e na 

mente, mas também frágil, débil, 

efémera (passageira e caduca). E aceita-   

-a com todas as suas consequências: a 

fome, o cansaço, a ignorância, a dor, a 

morte. Estar doente, ser deficiente não é 

uma derrota… é uma condição de 

nudez, é a própria condição natural. 

É depois do pecado que a nudez 

começa a provocar vergonha, ou seja, a 

ser considerada uma derrota. O homem 

então quer ir mais além. Decide procurar 

a felicidade com as suas astúcias 

humanas. Quer tornar-se um super-           

-homem. Decide vencer contra Deus, 

mas descobre-se destruído na sua 

humanidade. 

Depois, o homem já não ocupa o seu 

lugar na criação: Deus procura-o, 

chama-o: «Onde estás?», mas não o 

encontra porque já não está onde 

deveria estar. 

Portanto, o homem construiu o seu 

próprio mundo, fechou-se no egoísmo. 

Deixou de considerar Deus como o 

amigo com quem passeava no jardim, 

viu-O como um adversário a temer, a 

evitar, a manter à distância, como um 

tirano que ameaça a sua independência 

e a sua liberdade. «Apercebi-me de que 

andavas no jardim e tive medo». 

É…o pecado quebra a relação de 

confiança entre as pessoas. Adão acusa 

Eva e, indiretamente, também Deus: «A 

mulher que me deste para viver comigo 

é que me deu do fruto dessa árvore e eu 

comi». A mulher por sua vez lança a 

culpa sobre a serpente e, por 

conseguinte, ainda sobre Deus, porque a 

serpente é – como vimos – a atuação 

das astúcias humanas, é o uso desconsi-

derado da própria liberdade de escolha.  
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Aqueles que pecam atiram à cara 

uns dos outros a responsabilidade das 

próprias desgraças, agridem-se, odeiam- 

-se. Deus criou os homens para que se 

ajudem. O pecado, pelo contrário, divide- 

-os, distancia-os, torna-os inimigos. 

Por fim, a resposta de Deus ao 

pecado do homem: 

A derrota do homem é definitiva? O 

homem fará sempre escolhas que o 

afastam de Deus, dos irmãos, de si 

mesmo e da criação? A «serpente» que 

se encontra nele, conseguirá sempre 

vencer e levá-lo a procurar a felicidade 

por caminhos errados? 

A narração termina com uma 

maldição da serpente. Deus põe-se, 

desde o início da história, do lado do 

homem. Com a sua palavra retira toda a 

força à serpente e anuncia-lhe a derrota: 

arrastar-se-á pelo chão, «comerá terra», 

como os inimigos derrotados. 

Depois, há o anúncio de esperança: 

a luta entre a «serpente» e o homem 

continuará até ao fim do mundo, mas a 

descendência da mulher prevalecerá e 

esmagará a cabeça da «serpente». 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sl 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4 (R. 1a) 

 

 

MONIÇÃO: 

 
No salmo que vamos rezar repetiremos 

“Cantai ao Senhor um cântico novo”; e de 

facto a maior “novidade” que aconteceu na 

Terra desde o início da Criação foi a 

conceição da criatura nova, Maria, que 

inaugura a Nova Criação da Humanidade 

redimida 

 
 

REFRÃO: 

 

CANTAI AO SENHOR UM CÂNTICO 

NOVO: 

O SENHOR FEZ MARAVILHAS. 

 
 

SALMO: 

 
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. 

 
 

 
 

 

Segunda Leitura 
Ef 1, 3-6.11-12 

 

 

MONIÇÃO: 

 
São Paulo recorda-nos o Projeto divino 

para o homem, que foi destruído pelo pecado 

dos nossos Primeiros Pais, e restaurado por 

Jesus Cristo e em Jesus Cristo, com a perfeita 

cooperação de Maria. 

  

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Efésios 
 

3Bendito seja Deus, Pai de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, que do alto dos 

Céus nos abençoou com toda a 

espécie de bênçãos espirituais em 

Cristo. 4N’Ele nos escolheu, antes da 

criação do mundo, para sermos 

santos e irrepreensíveis, em 

caridade, na sua presença. 5Ele nos 

predestinou, conforme a benevo-

lência da sua vontade, a fim de 

sermos seus filhos adotivos, por 

Jesus Cristo, 6para louvor da sua 

glória e da graça que derramou 

sobre nós, por seu amado 

Filho. 11Em Cristo fomos constituídos 

herdeiros, por termos sido 

predestinados, segundo os desígni-

os d’Aquele que tudo realiza 

conforme a decisão da sua 

vontade, 12para sermos um hino de 

louvor da sua glória, nós que desde 

o começo esperámos em Cristo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

O texto não é difícil de proclamar. A maior 

dificuldade reside nas frases longas que 

requer um bom exercício de respiração. 

“Abastece” ar e gere-o bem, para não 

fraquejar na proclamação. Para conseguir, faz 

exercícios repetidos de respiração em casa, 

mas também momentos antes de subir ao 

Ambão.  

Exercita as palavras: abençoou / 

irrepreensíveis / predestinou / benevolência / 

adoptivos (o “p” é mudo, não se lê nem se 

escreve”) / constituídos / predestinados / 

desígnios / e outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
A primeira Leitura apresentou-nos a 

condição do homem. Desde os inícios da 

história esteve à mercê da «serpente», 

começou a sonhar projetos alternativos 

aos de Deus e decretou a própria ruína. 

Deus interveio a seu favor e prometeu 

estar a seu lado nesta luta sem quartel 

contra a «serpente». 

Maria é o sinal mais nítido do triunfo 

de Deus sobre o mal. É Imaculada desde 

a sua conceção, ou seja, na totalidade 

da sua existência. Nela, a «serpente» 

nunca prevaleceu, as suas escolhas 

estiveram sempre em sintonia com o 

projeto de Deus. 

Nesta altura insere-se a mensagem 

de alegria – surpreendente, inesperada – 

da segunda Leitura. Num longo hino de 

bênção a Deus pelas maravilhas por Ele 

operadas em favor dos homens, 

anuncia-se também o nosso destino: 

«Deus escolheu-nos, antes da criação 

do mundo, para sermos santos e 

imaculados». 

Também nós, como Maria, seremos 

imaculados. Também em nós o mal 

sofrerá uma derrota total. Mas vejamos 

brevemente o texto deste hino. 

Inicia com um louvor ao Senhor: 

«Bendito seja Deus, Pai de Nosso 

Senhor Jesus Cristo». 

A «Bênção» é a forma mais 

característica da oração judaica. O 

Israelita piedoso pensa a cada momento 

do dia, nas intervenções de Deus em 

favor do seu povo, recorda os benefícios 

que lhe foram concedidos e agradece-        

-Lhe pronunciando uma «Bênção». 

Mesmo quando se dirige a Ele para lhe  
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pedir algo, nunca diz «Senhor, dá-me a 

saúde, o perdão, dá-me isto ou 

aquilo...», diz sempre: «Bendito sejas tu, 

Senhor nosso Deus, Tu que curas. Tu 

que perdoas, Tu que dás todos os bens, 

concede-nos...» (isto e aquilo, etc.). 

O hino continua a narrar os 

inumeráveis favores concedidos pelo 

Senhor. Já antes da criação do mundo, 

Ele tinha pensado em nós. São infinitos 

os mundos maravilhosos que, na sua 

omnipotência, Deus teria podido criar. 

Mas escolheu o nosso. Depois movido 

pelo seu imenso amor, não se limitou a 

dar-nos a vida. Ele idealizou um projeto 

de salvação para toda a humanidade. 

E aqui está este projeto: Ele decidiu 

que todos os homens formassem uma só 

pessoa em Cristo, que recebessem a 

sua vida divina e fossem introduzidos na 

sua família. Assim poderão ser 

eternamente felizes com Ele. A 

humanidade não está destinada à ruína 

e à destruição, mas à alegria perene 

(eterna). 

Nesta altura, diante da certeza da 

vitória do amor de Deus, nada mais 

podemos fazer que retomar o nosso 

canto de bênção: Ele que realizou 

grandes obras em Maria realizará os 

seus projetos de salvação também em 

nós. 

É verdade que constatamos ainda 

muitas vitórias da «serpente», 

acontecem muitos factos dramáticos, há 

ainda tragédias, guerras, calamidades 

naturais, doenças, desgraças. Não 

obstante tudo, em cada momento, 

somos chamados a «abençoar Deus», a 

manifestar a nossa confiança nas suas 

hábeis mãos de artista, estamos certos 

de que Ele está realizando o seu sonho. 

 
 

 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
Cf. Lc 1, 28 

 

 

MONIÇÃO: 

 
Aclamemos o Evangelho com coração 

agradecido ante o mistério da Encarnação do 

Filho de Deus. 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 
 

ACLAMAÇÃO: 

 
Ave Maria cheia de graça, o Senhor é 

convosco; 

bendita sois Vós entre as mulheres. 

 
 

 

 

 

Evangelho  
Lc 1, 26-38 

 
 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 26o Anjo Gabriel foi 

enviado por Deus a uma cidade da 

Galileia chamada Nazaré, a uma Virgem 

desposada com um homem chamado 

José. 27O nome da Virgem era Maria.  
28Tendo entrado onde ela estava, disse o 

Anjo: «Ave, cheia de graça, o Senhor 

está contigo». 29Ela ficou perturbada com 

estas palavras e pensava que saudação 

seria aquela. 30Disse-lhe o Anjo: «Não 

temas, Maria, porque encontraste graça 

diante de Deus. 31Conceberás e darás à 

luz um Filho, a quem porás o nome de 

Jesus. 32Ele será grande e chamar-Se-á 

Filho do Altíssimo. O Senhor Deus Lhe 

dará o trono de seu pai David 33reinará 

eternamente sobre a casa de Jacob e o 

seu reinado não terá fim». 34Maria disse 

ao Anjo: «Como será isto, se eu não 

conheço homem?». 35O Anjo respondeu-    

-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a 

força do Altíssimo te cobrirá com a sua 

sombra. Por isso o Santo que vai nascer 

será chamado Filho de Deus. 36E a tua 

parenta Isabel concebeu também um 

filho na sua velhice e este é o sexto mês 

daquela a quem chamavam estéril 37 

porque a Deus nada é impossível».  
38Maria disse então: «Eis a escrava do 

Senhor faça-se em mim segundo a tua 

palavra». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Para compreender a mensagem 

deste texto evangélico é necessário 

evitar um perigo, o de interpretá-lo como 

uma página de crónica, precisa e exata 

nos mínimos particulares. Lucas não 

está interessado em fornecer informa-

ções que satisfaçam a curiosidade dos 

seus leitores. A sua finalidade é outra: 

quer levar a entender quem é o filho de 

Maria. Para isso que faz? Emprega um 

modo de narrar, em uso no seu tempo, e 

que os seus leitores compreendem muito 

bem: apresenta a anunciação a Maria 

servindo-se de algumas citações muito 

famosas do Antigo Testamento. Procu-

remos entender o género literário que ele 

utilizou, para depois poder apreender 

(poder agarrar) a mensagem do trecho. 

Detenhamo-nos, para já, nos 

anúncios de nascimentos extraordiná-

rios. 

Os anúncios de nascimentos 

extraordinários 

Iniciamos com uma observação: na 

Bíblia não é a primeira vez que é 

anunciado o nascimento extraordinário 

de um menino. Certamente todos 

recordamos os anúncios dos nasci-

mentos de Isaac (Gn 17, 15-19), de 

Sansão (Jz 13), de Samuel (1 Sm 1) e 

de João Baptista (Lc 1, 5-25). Teremos 

até posto a questão, o porquê destes 

homens, aos quais é confiada uma 

missão extraordinária, nascerem todos 

de um modo «anormal», não são – por 

assim dizer – frutos naturais da 

fecundidade humana. Nascem de pais 

idosos, de mães estéreis ou – como no 

caso de Maria – de uma mulher que 

ainda não teve relações com o marido. É 

curioso que nos evangelhos apócrifos 

(não reconhecidos pela Igreja) também o 

nascimento de Maria é apresentado do 

mesmo modo: os seus pais – Ana e 

Joaquim – são velhos, a mãe estéril…   

Apresentando desta forma a vinda ao 

mundo destas personagens, a Bíblia 

quer sublinhar uma verdade teológica: 

estas pessoas são um dom do céu. A 

salvação (ou a esperança, ou a liberta-

ção) que elas trazem não é devida às 

capacidades humanas, mas vem de 

Deus. 

Se a estes anúncios de nascimentos 

extraordinários acrescentarmos também 

os trechos  que narram as vocações de 

Moisés (Ex 3, 2-12) e de Gedeão (Jz 6, 

12-22), verificamos uma outra parti-

cularidade interessante: estas narrações 

são construídas todas do mesmo modo, 

têm o mesmo esquema, contém os 

mesmos elementos, enfim, assemelham-  

-se como tijolos saídos do mesmo 

molde. É fácil verificar, por exemplo, 

como em todas estas narrações: em 

primeiro lugar aparece o anjo do Senhor;  
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depois, aquele que recebe o anúncio tem 

medo; o anjo então anuncia o nasci-

mento de um menino, diz qual é o seu 

nome e qual é a missão à qual está 

destinado; em seguida é exposta uma 

dificuldade ou é apresentada uma 

objeção; o anjo responde e dá um sinal 

que, pontualmente, se realiza. 

A repetição sistemática de todos 

estes elementos indica que o autor 

segue um esquema fixo. Não escreve 

um trecho de crónica. Por consequência 

não fazem sentido perguntas como 

estas: por que é que Maria teve medo? 

O anjo entrou a pé pela porta ou passou, 

voando, através da janela? Por que é 

que Maria – que tinha casado para ter 

filhos – se admira que lhe seja 

anunciada uma maternidade?   

Tendo presente estas observações, 

procuremos apreender a mensagem que 

Lucas nos quer levar a assimilar, desde 

logo, apresentar-nos um   messias pobre 

entre os pobres. 

O messias pobre entre os pobres 

Os Israelitas imaginavam o Messias 

como um rei grande, forte, rico e 

poderoso, e por isso os olhos de todos 

estavam postos em Jerusalém, a grande 

cidade onde estava o templo e o 

sinédrio, onde se praticava a religião em 

toda a sua pureza e onde residiam 

grandes mestres que instruíam o povo 

na Lei de Deus.  

O Senhor, porém, segue uma lógica 

diferente da lógica dos homens. Ele 

costuma realizar os seus projetos 

servindo-se de meios humildes, peque-

nos, débeis. Vejamos nos particulares as 

suas escolhas. 

A pobre e ignorada Galileia, foi a 

preferida por Deus 

Antes de mais os seus olhos pousam 

sobre uma minúscula aldeia da Galileia, 

perdida entre as montanhas, uma aldeia 

que nunca foi nomeada no Antigo 

Testamento. Os Galileus eram gente 

rude, ignorante, e até mesmo impura 

porque, vivendo em contacto com os 

pagãos se tinham de certa forma 

corrompido. Os sacerdotes de Jerusalém 

consideravam-nos «meio-pagãos». A 

Filipe que fala com entusiasmo de Jesus 

de Nazaré, Natanael responde, trocista 

desta forma: «De Nazaré pode lá vir 

alguma coisa boa?». (Jo 1,45-46). 

 

A quem se dirige Deus? 

Depois, a quem se dirige Deus? 

Quem escolhe? Não chama um grande 

libertador como Gedeão ou um homem 

forte como Sansão, um rei sapiente 

(sábio) como Salomão, mas uma mulher, 

uma virgem. 

Esclarece-se desde já que, a 

classificação de «virgem» para nós é 

uma honra, um sinal de valor, de 

dignidade, de grandeza. Em Israel não 

era assim. Era apreciada a virgindade 

antes do matrimónio, mas permanecer 

nesta condição para toda a vida era 

considerado uma vergonha para uma 

rapariga: era a demonstração da sua 

incapacidade em atrair sobre si os 

olhares de um homem. Quem não tinha 

filhos era uma árvore seca que não dava 

fruto. 

A palavra «virgem» assumiu assim 

uma conotação depreciativa. Nos 

momentos mais dramáticos da sua 

história, Jerusalém derrotada, humilha-

da, destruída e sem esperança, é 

chamada «virgem Sião». (Jr 31,4; 14,13). 

Nela a vida foi interrompida, é como uma 

mulher incapaz de gerar. 

Maria é virgem não somente no 

sentido biológico (como a Igreja sempre 

acreditou), mas também no sentido 

bíblico: é pobre e disposta a deixar-se 

«encher de graça» pelo Senhor. 

No dia da anunciação (25 de março) 

não festejamos a integridade moral de 

Maria (da sua perfeição não duvidamos), 

mas somos convidados a contemplar as 

«grandes coisas» que nela operou 

Aquele que é «Potente» e «Santo é o 

seu nome». Se Ele realizou uma obra 

maravilhosa numa «sua serva» que 

apenas Lhe podia colocar à disposição a 

sua «nulidade» (Lc 1, 48-49), saberá 

extrair uma obra-prima também da nossa 

miséria, da nossa baixeza, da nossa 

pobreza. 

Lucas, o evangelista dos pobres 

Lucas é o evangelista dos pobres e, 

desde esta primeira página do seu livro, 

sublinha que as escolhas de Deus são 

«pelos últimos da terra». O homem que 

se abate diante do próprio pecado, das 

próprias fraquezas, das próprias faltas é 

um presunçoso, convencido de que a 

Deus só agradam aqueles que – como o 

fariseu no templo – estão em condições 

de se apresentarem a Ele revestidos de 

um lindo manto de boas obras (Lc 18, 9-

14). Pelo contrário, a Deus nós podemos 

apenas oferecer a nossa pobreza. É Ele 

que transforma o deserto em jardim e os 

jardins em florestas (Is 32, 15), da 

mesma forma que mostrou saber tornar 

fecundo o ventre «desértico» de uma 

virgem.  

O diálogo do anjo com Maria 

Chegados aqui podemos introduzir a 

mensagem central do evangelho de hoje. 

As   primeiras   palavras   do anjo 

são: «Alegra-te, ó escolhida de Deus. O 

Senhor está contigo». O mensageiro 

celeste (o Anjo) não inventou ali, de 

momento, esta expressão, nem lhe foi 

ensinada no paraíso, antes de partir. 

Trata-se de uma frase que Lucas  

retomou  dos  profetas  e colocou n sua 

boca.  

Foi pronunciada pela primeira vez por 

Sofonias. Num momento de grande 

decadência moral, este profeta, depois 

de ter ameaçado com os castigos de 

Deus, dirige a Jerusalém este convite 

surpreendente: «Enche-te de alegria, 

cidade de Sião! Grita de júbilo, povo de 

Israel! Rejubila e exulta com todo o 

coração, cidade de Jerusalém… já não 

deves ter medo de nada» (Sf 3, 14-18; Zc 

9, 9). Se a cidade considerasse os 

próprios pecados, deveria esperar a 

destruição e a ruína. Pelo contrário, o 

profeta convida-a a alegrar-se e a 

exultar. Não se deve abater porque «o 

Senhor está nela e pronto a salvá-la». 

Aquilo que Lucas nos quer dizer é 

que, no filho de Maria, realizaram-se 

todas as profecias: a virgem concebeu –

como anunciou Isaías (7, 14) – e Deus 

tornou-se presente como salvador do 

seu povo em Maria, identificada com a 

filha de Sião de que falou Sofonias.  

Deus nem sempre chama pelo  

nosso nome 

Na Bíblia, quando Deus dirige uma 

mensagem a alguém, geralmente 

chama-o pelo nome. Na nossa narração 

o nome de Maria é substituído por 

«amada por Deus» e quando Deus muda 

o nome a uma pessoa significa que a 

destina a uma missão particular. Qual é 

então a missão confiada a Maria? É a de 

proclamar a todos o que pode realizar o 

amor gratuito de Deus. Ao Senhor 

apenas ela pode oferecer – como atrás 

se dizia – a sua pobreza e Ele 

enriqueceu-a com os seus dons; 

ofereceu a sua virgindade e Ele tornou-a 

fecunda.  

Olhando para ela, cada pobre deve 

alegrar-se porque se dá conta de estar  
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na condição ideal para ser «amado por 

Deus», como Maria. 

 

Anúncio do nascimento  

de  um filho 

Depois da saudação, o anjo anuncia 

a Maria o nascimento de um filho ao qual 

«o Senhor Deus dará o trono de seu 

antepassado David. Governará para 

sempre os descendentes de Jacob e o 

seu reinado não terá fim» Ora, também 

estas palavras não foram inventadas por 

Lucas, pois encontram-se, quase 

idênticas, na boca da Natã (2 Sm 7, 12-

17). O evangelista Lucas quer dizer-nos  

que, no filho de Maria, se realizou a 

profecia feita a David: é Jesus o Messias 

esperado, cujo reino será eterno. 

Nunca o esqueçamos: Ele é o único 

Messias, não virá um outro, ninguém o 

pode substituir. Hoje, como no passado, 

aparecem pessoas que se apresentam 

como novos messias, como novos sal-

vadores (há-os de todos os tipos: 

políticos, economistas, religiosos, 

intelectuais...). Quem pretende substituir-   

-se a Jesus e indica estradas diferentes 

das suas (quem, por exemplo, incita a 

odiar, a matar, a acumular de modo 

egoísta os bens, a viver de forma imoral, 

a abortar…)  não  pode ser seguido. 

Mesmo que estes «messias» possam ter 

o seu momento de glória, consola o facto 

de que… não é a eles que Deus 

prometeu um reino eterno. 

Volta pela boca do anjo o tema dos 

pequenos  que  se  tornaram  grandes  

pela benevolência de Deus. David era 

um pastor, era o mais novo dos seus 

irmãos; Deus foi buscá-lo aos pastos 

onde cuidava do rebanho e fez dele um 

rei glorioso e poderoso. Agora Deus 

retoma a iniciativa a partir de uma 

situação de pobreza: a família de David 

já não é grande, foi destronada, perdeu 

todo o poder. O «Potente» intervém: 

toma um rebento, um filho da 

descendência de David e dá-lhe o reino 

eterno. 

O anjo respode à objeção  

de Maria 

À objecção de Maria o anjo 

responde: «O poder do Deus altíssimo te 

cobrirá como uma nuvem. No Antigo 

Testamento a sombra e a nuvem 

indicam a presença de Deus. Durante o 

êxodo, por exemplo, Deus precedia (ia à 

frente) o seu povo numa coluna de 

nuvens (Ex 13, 21), uma nuvem cobria a 

tenda onde Moisés entrava para 

encontrar Deus (Ex 40, 34-35), quando o 

Senhor descia sobre o Sinai para falar 

com Moisés, o monte estava coberto por 

uma densa nuvem (Ex 19, 16). 

Dizendo que sobre Maria pousou a 

sombra do Altíssimo, Lucas diz-nos que 

nela se tornou presente o próprio Deus. 

Estamos, portanto, diante de uma 

profissão de fé deste evangelista na di-

vindade do filho de Maria. 

As últimas palavras do anjo 

As últimas palavras do anjo são: «É 

que para Deus não há nada impossível». 

São as mesmas que o Senhor disse a 

Abraão quando lhe anunciou o 

nascimento de Isaac (Gn 18,14). 

Diante de Deus sentimo-nos 

demasiado pobres, demasiado indignos.  

Considerando a nossa vida encontramos 

talvez muitos pecados, muitas coisas 

erradas, muitos hábitos maus. Não pode-

mos perder a coragem e pensar que 

para nós não existe salvação. 

Recordemos: para Deus «não há nada 

impossível». Ele costuma iniciar as suas 

obras-primas precisamente onde 

encontra mais pobreza, maior miséria. 

Uma última palavra sobre a 

resposta de Maria 

Uma última palavra sobre a resposta 

de Maria: «Servirei o Senhor como ele 

quiser. Seja como tu dizes». 

Ninguém tinha entendido o projeto de 

Deus. Não o tinham entendido David, 

Natã, Salomão, os reis de Israel. Todos 

lhe tinham contraposto os próprios 

sonhos e dele esperavam apenas uma 

coisa: ser ajudados a realizá-los. Maria 

não se comporta deste modo, não 

contrapõe a Deus um seu projeto. 

Pergunta somente qual o papel que Ele 

lhe quer confiar e aceita docilmente a 

sua iniciativa. 

 
 

 

 

 

Oração Universal 

 
 

1 

Pela santa Igreja, presente em toda a 

terra, 

para que não se deixe enganar pelo 

demónio, 

e seja esposa de Cristo, santa e 

imaculada, 

oremos por intercessão de Maria. 

 

2 

Pelo Papa Francisco, pelos bispos e 

presbíteros, 

para que Deus, que os chamou e os 

escolheu, 

lhes dê a graça de serem sempre bons 

pastores, 

oremos por intercessão de Maria. 
 

3 

Pelos fiéis cristãos do mundo inteiro, 

para que reconheçam na Virgem 

Imaculada 

o sinal prometido por Deus aos nossos 

primeiros pais, 

oremos por intercessão de Maria. 
 

4 

Pelos governantes e autoridades da 

nossa terra, 

para que pensem sobretudo nos mais 

pobres 

e sirvam sempre o bem comum dos 

cidadãos, 

oremos por intercessão de Maria. 
 

5 

Pelas mulheres que estão prestes a ser 

mães, 

para que saibam acolher e agradecer o 

dom da vida 

que Deus entrega em suas mãos, 

oremos por intercessão de Maria. 
 

6 

Pelos que cederam à tentação do 

inimigo 

e por todos os que vivem em pecado, 

para que se arrependam e recebam o 

perdão, 

oremos por intercessão de Maria. 
 

 
 

 

 

Antífona da Comunhão 
 
Grandes coisas se dizem de vós, ó 

Virgem Maria,  

porque de vós nasceu o sol da justiça, 

Cristo nosso Deus. 

 
 

 

 

  
…porque a Deus nada é impossível».  

Maria disse então:  

«Eis a escrava do Senhor faça-se em 

mim segundo a tua palavra». 

(Lc 1, 37-38) 
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Monição da Comunhão 
 

Deus fez Imaculada Nossa Senhora 

porque haveria de receber Jesus. Nós 

recebemos também Jesus na Sagrada 

Comunhão. Examinemos a nossa alma 

para ver se estamos em condições de 

comungar, e se estivermos, preparemo-     

-nos com a ajuda de Nossa Senhora. 

 
 

 

 

 

Agenda Santoral 

 
Dia 09 – S. João Diogo. 

Dia 11 – S. Dâmaso I (Papa).  

Dia 12 – Nossa Senhora de 

Guadalupe. 
 

 

 
 

 

N.ª Senhora Imaculada  
E a nossa vida “imaculada” 

 
Mal foram dados os primeiros passos 

no caminho penitencial do Advento, e a 

Igreja, hoje, em lugar de entoar 

lamentações canta com Isaías: “Exulto 

de alegria no Senhor, e a minha alma 

rejubila no meu Deus”. A penitencia é 

sempre alegre, mas torna-se uma alegria 

exultante quando vivida em companhia 

de Nossa Senhora. Por isso hoje 

paramos para contemplar, na sua 

radiosa beleza e santidade, Aquela que 

nos irá acompanhar até Belém. A Igreja 

celebra hoje a Solenidade da Imaculada 

Conceição da Virgem Santa Maria. Para 

que, olhando para Ela, desejemos 

purificar as nossas vidas com uma 

alegre e frutuosa penitencia. 

Na oração coleta de este dia, 

encontramos um resumo perfeito do 

Dogma que celebramos: “Senhor nosso 

Deus, que, pela Imaculada Conceição da 

Virgem Maria, preparastes para o vosso 

Filho uma digna morada e, em atenção 

aos méritos futuros da morte de Cristo, a 

preservastes de toda a mancha, 

concedei-nos, por sua intercessão, a 

graça de chegarmos purificados junto de 

Vós”. 

Deus redimiu Nossa Senhora não 

purificando a sua alma do pecado 

original, mas evitando que o contraísse. 

Poderíamos dizer, sem faltar ao respeito, 

que Deus, no plano da graça, para curar 

a “doença” do pecado original, em lugar 

de utilizar um “antibiótico”, como faz 

connosco, utilizou uma “vacina”, no caso 

de Nossa Senhora. 

Nós, a diferença de Maria 

Santíssima, nascemos com a mancha 

(macula) do pecado de origem, e muitos 

outros pecados sujaram, ao longo dos 

anos, a nossa alma. Mas houve um 

momento em que fomos verdadei-

ramente “imaculados”. Esse momento foi 

o dia do nosso batismo. Ao ser 

“lavados”, na pia batismal, pela água do 

sacramento, voltamos a nascer, mas 

agora “imaculados”. Os próprios ritos do 

batismo exprimem essa realidade. A 

veste branca, “imaculada”, que é imposta 

ao batizado significa a alma purificada 

pela graça. Nos primeiros tempos do 

cristianismo, quando muitas pessoas 

eram batizadas adultas, costumava-se 

guardar cuidadosamente essa túnica, 

para ser vestida de novo ao chegar o 

momento do trânsito final. Queria 

significar-se que a alma continuava limpa 

como as túnicas brancas dos justos no 

Céu (cf. Apoc. 7.9). Mas a verdade é que 

nós não podemos guardar a nossa alma 

numa arca protegida de qualquer 

sujidade. A nossa alma levamo-la 

sempre “vestida” e o normal será que a 

tenhamos de a lavar muitas vezes, 

apesar de todo o cuidado que tivermos. 

Mas a vida cristã não consiste em 

evitar os pecados. Isso é uma condição 

necessária para ser “santos e 

imaculados na Sua presença” (2ª 

Leitura). Mas a santidade é uma união 

com Deus que está chamada a crescer 

sempre. Também Nossa Senhora, que 

desde a sua Imaculada Conceição era 

“Cheia de graça”, cresceu nessa 

plenitude. Pela sua correspondência à 

vontade de Deus foi colmada com novas 

“plenitudes” ao longo da sua vida. É 

como se a sua alma fosse um recipiente, 

ou um balão, cheio, que ao receber mais 

graça se dilatasse permanecendo 

sempre colmado, mas com maior 

conteúdo do que antes. 

Nós recebemos a graça santificante 

de modo limitado quando fomos 

batizados. Mas com as nossas boas 

obras, podemos merecer um aumento 

dessa graça inicial. A veste branca do 

nosso batismo deve ser cada vez mais 

branca e luminosa. Não só devemos 

evitar sujá-la com os pecados, mas pelo 

amor a Deus e aos irmãos irá adquirindo 

uma brancura mais intensa e radiosa. O 

desejo de Deus e nosso é que ao chegar 

ao fim a nossa vida, a sua brancura seja 

mais imaculada do que a que teve no dia 

do nosso batismo. 

 
 

 
 

  

N.ª Senhora Imaculada  
A impecabilidade de Nossa 

Senhora e a nossa 

 
Nossa Senhora além de carecer do 

pecado original também foi impecável; 

não podia pecar. Os santos no Céu, com 

a “luz da gloria “, possuem uma visão de 

Deus intuitiva e tão luminosa que a sua 

vontade fica com que “cativa”, e nada os 

pode desviar do amor à Santíssima 

Trindade. Mas não deixam, por isso, de 

ser livres, pois livremente reafirmam o 

seu amor em todos os seus atos. 

Maria não teve essa permanente 

“visão intuitiva” de Deus. Mas teve um 

conhecimento de Deus e das realidades 

divinas maior do que qualquer outra 

criatura. A sua contemplação não era 

imediata e intuitiva, mas sim fruto da “luz 

da fé” e da abundância de dons e 

privilégios divinos. Nossa Senhora 

correspondeu a todos eles com uma 

generosidade total, e por isso a sua alma 

“via” Deus com uma claridade e 

proximidade tais, que nada a podia 

desviar do amor ao seu Senhor. Não 

podia pecar. 

Nós recebemos, no dia do nosso 

batismo, o dom grandioso da graça 

santificante e todos os outros dons que a 

acompanham. Mas a diferença de Nossa 

Senhora temos a graça de modo 

limitado, sem a plenitude que Ela 

recebeu. Nós não somos impecáveis, e a 

nossa triste experiência nos confirma 

que somos pecadores. Apesar de tudo, 

podemos, e devemos, ser contempla-

tivos, retificando sempre que for 

necessário. A nossa contemplação de 

Deus requer um esforço ascético 

progressivo, apoiado na graça. Mas tudo 

o que nos foi dado com o batismo 

orienta-se para essa finalidade. 

Na medida em que, apoiados na 

graça sejamos mais esforçados na 

oração e contemplemos mais Deus, 

seremos menos pecadores. Contemplar 

é olhar para Deus, com os olhos da fé 

movida pela caridade. Quando esse 

olhar é mantido ao longo do dia no meio 

das mais diversas atividades, e com 

ocasião de elas, a pessoa vai-se tornan-  
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do uma alma contemplativa. Nessas 

circunstâncias é mais difícil que as 

tentações tenham eficácia. 

Uma pessoa profundamente apaixo-

nada por outra, só pensa nela, e todo o 

que a possa separar dela carece de 

qualquer atrativo. Por isso podemos 

dizer que “quanto maior contemplação, 

menos pecados”. 

Procuremos, pois, tempo para orar, 

todos os dias, nem que seja dez ou 

quinze minutos. Esse tempo, dedicado 

exclusivamente a Deus, será o impulso 

para que consigamos levantar o coração 

para o Céu no resto do dia. Podemos 

assim, continuar a orar no meio do 

trabalho, do descanso, das viagens, das 

mil e uma ocupações. Também devem 

ser ocasião para falar com Deus as 

alegrias, os sofrimentos, as notícias, os 

êxitos e os fracassos. 

Se formos mais contemplativos 

pecaremos menos. Por isso o demónio 

concentra as suas tentações em tornar-      

-nos distraídos, superficiais e dispersos 

pelas coisas da terra, para que vivamos 

como se Deus não existisse. 

Mas olhemos para Nossa Senhora na 

sua Imaculada Conceição. Costuma ser 

representada, nas imagens, esmagando 

com o pé a cabeça da serpente. Ela 

esmagará, na nossa alma essas 

tentações, e ajudar-nos-á, a ser 

contemplativos, com a paciência e 

bondade com que as mães ensinam a 

falar ou a caminhar aos seus queridos 

filhos.  

 
 

 
 

 

Diz o Santo Padre 
Recebemos gratuitamente, 

gratuitamente somos 

chamados a dar 

 

De que modo? 

Deixando que o Espírito Santo 

faça de nós um dom para os 

outros e nos torne instrumentos 

de acolhimento, reconciliação e 

perdão. 

 

A mensagem da hodierna festa da 

Imaculada Conceição da Virgem Maria 

pode resumir-se com estas palavras: 

tudo é dom gratuito de Deus, tudo é 

graça, tudo é dom do seu amor por nós. 

O Arcanjo Gabriel chama Maria «cheia 

de graça» (Lc 1, 28): nela não há lugar 

para o pecado, porque Deus a escolheu 

desde sempre como mãe de Jesus e 

preservou-a do pecado original. E Maria 

corresponde à graça e a ela se 

abandona dizendo ao Anjo: «Faça-se em 

mim segundo a tua palavra» (v. 38). Não 

diz: «farei segundo a tua palavra»: não! 

Mas: «Faça-se em mim...». E o Verbo 

fez-se carne no seu seio. Também a nós 

é pedido que ouçamos Deus que nos 

fala e que acolhamos a sua vontade; 

segundo a lógica evangélica nada é mais 

ativo e fecundo do que ouvir e acolher a 

Palavra do Senhor, que vem do 

Evangelho, da Bíblia. O Senhor fala-nos 

sempre! 

A atitude de Maria de Nazaré mostra- 

-nos que o ser vem antes do fazer, e que 

é preciso deixar que Deus faça para ser 

verdadeiramente como Ele quer. É Ele 

quem faz em nós tantas maravilhas. 

Maria é recetiva, mas não passiva. 

Assim como, a nível físico, recebe o 

poder do Espírito Santo, mas depois doa 

carne e sangue ao Filho de Deus que se 

forma nela, também a nível espiritual, 

acolhe a graça e corresponde a ela com 

a fé. Por isso santo Agostinho afirma que 

a Virgem «concebeu primeiro no coração 

e depois no seio» (Discursos, 215, 4). 

Concebeu primeiro a fé e depois o 

Senhor. Este mistério do acolhimento da 

graça, que em Maria, por um privilégio 

único, era sem o obstáculo do pecado, é 

uma possibilidade para todos. Com 

efeito, são Paulo abre a sua Carta aos 

Efésios com estas palavras de louvor: 

«Bendito seja Deus, Pai de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou 

com todas as bênçãos espirituais no céu 

em Cristo» (1, 3). Como Maria é 

saudada por santa Isabel, assim também 

nós fomos desde sempre «abençoados», 

ou seja, amados, e por isso «escolhidos 

antes da criação do mundo para ser 

santos e imaculados» (Ef 1, 4). Maria 

foi preservada, enquanto nós fomos 

salvos graças ao Batismo e à fé. Mas 

todos, tanto ela como nós, por meio de 

Cristo, «em louvor do esplendor da sua 

graça» (v. 6), daquela graça da qual a 

Imaculada foi colmada em plenitude. 

Diante do amor, face à misericórdia, 

à graça divina derramada nos nossos 

corações, a consequência que se impõe 

é uma só: a gratuitidade. Ninguém pode 

comprar a salvação! A salvação é um 

dom gratuito do Senhor, um dom gratuito 

de Deus que vem em nós e habita em 

nós. Assim como recebemos gratuita-

mente, também gratuitamente somos 

chamados a dar (cf. Mt 10, 8); à imitação 

de Maria que, logo depois de ter acolhido 

o anúncio do Anjo, vai partilhar o dom da 

fecundidade com a sua prima Isabel. 

Porque, se tudo nos foi doado, tudo deve 

ser doado de novo. De que modo? 

Deixando que o Espírito Santo faça de 

nós um dom para os outros. O Espírito é 

dom para nós e nós, com a força do 

Espírito, devemos ser dom para os 

outros e deixar que o Espírito Santo nos 

torne instrumentos de acolhimento, 

instrumentos de reconciliação, instru-

mentos de perdão. Se a nossa existência 

se deixa transformar pela graça do 

Senhor, porque a graça do Senhor nos 

transforma, não podemos reter para nós 

a luz que vem do seu rosto, mas 

deixaremos que ela passe para que 

ilumine os outros. Aprendamos de Maria, 

que manteve o olhar fixo constantemente 

no Filho e o seu rosto tornou-se «a face 

que mais se assemelha a Cristo» 

(Dante, Paraíso, XXXII, 87). E a ela nos 

dirijamos agora com a oração que 

recorda o anúncio do Anjo. 

Papa Francisco,  

Ângelus, Praça de São Pedro, 

dezembro de 2014 
 

 

 
 

 

Sabias que… 

 
Bandeira da União Europeia 
 

A bandeira da União Europeia, 

formada por doze estrelas sobre um 

fundo azul, tem as suas raízes na 

tradição cristã, apesar de alguns 

políticos quererem uma Europa laica, 

sem referências ao cristianismo. 

Arsène Heitz, autor da bandeira, 

sempre declarou ter-se inspirado num 

texto do Apocalipse: “Apareceu no céu 

uma mulher vestida de Sol, com a lua 

debaixo dos pés e uma coroa na cabeça 

de doze estrelas…” (Ap 12, 1). O 

desenho da bandeira foi aprovado pelo 

Conselho da Europa a 8 de dezembro de 

1955, festa da Imaculada Conceição. 
 

 

 
 

 

Estabelecerei inimizade entre ti e a 

mulher, entre a tua descendência  

e a descendência dela.  

Esta te esmagará a cabeça e  

tu a atingirás no calcanhar». 

(Gn 3, 15) 
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Ainda sobre a … 

… Bandeira da União Europeia 

 

Sobre o fundo azul celeste, as 

estrelas formam um círculo, 

simbolizando a união. O número de 

estrelas é fixo, sendo doze, o símbolo da 

perfeição e da plenitude, que evoca 

assim os apóstolos, os filhos de Jacob, 

os trabalhos de Hércules, os meses do 

ano, etc. 

A bandeira europeia tornou-se desde 

então sinónimo de um projeto político 

partilhado, que une todos os europeus, 

transcendendo a sua diversidade. 

 
 

 

 

 

Judas, o Cireneu e Eu 
 

(49) 
 

O SEPULCRO 
 

Em seguida, depositou-o num sepulcro 

cavado na rocha e rolou uma  

pedra sobre a entrada do sepulcro. 

 

(Mc 16, 46) 

 

I 
 

Eis, enfim, teu corpo sepultado. 
 

«Como é possível?», perguntam teus 

amigos, 

destroçados, confusos e vencidos 

porque o seu Mestre lhes foi, assim, 

roubado. 
 

Eis, enfim, teu repouso merecido, 

após tanto desgaste, tanta dor, 

tanto insulto e tanto desamor. 
 

Eis que desces a um lugar desconhecido 

para depois Te ergueres, Vencedor! 
 

O último inimigo foi pisado, 

aos pés da cruz foi, assim, aniquilado 

e todo o pecado foi vencido. 
 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 
 

 

 

 
Maria é sinal da vitória sobre a serpente,  

o sinal mais nítido do triunfo de Deus 

sobre o mal. 

 
 

 
 

 

 

Descomplica (37) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar,  

Desapegar, Persistir, Agradecer,  
Avançar e Descomplicar. 

 

Terceiro verbo: “Confiar” 
 

Nada te impede de tentar. Nada te 

impede de confiar. Se não souberes 

como resolver, deixa ficar. Não te 

agarres às dúvidas, aos medos e àquele 

nó-cego de não saberes (ainda) do que 

és capaz. Confia no tempo que tudo faz. 

Repete(-te) que, aos poucos, ele vai 

saber encontrar a resposta que (esse 

incerto) desfaz. Ouve-te de peito aberto. 

Cerca-te de luz, cerca-te de muito mais 

luz. Larga as ilusões do que não és. 

Despe-te de capas, de escudos, de 

filtros. Deixa as gavetas todas abertas e 

a porta do coração escancarada. Arrisca 

doer, arrisca viver. Sabe que todos os 

dias tudo muda.  E que o mundo avança 

sempre que trocas esse-tudo-que-é-         

-afinal-nada pela coragem de seres uma 

ave rara: a que abre a gaiola e vai ser 

feliz. 

– Vai ao peito aberto, porque vai 

dar certo. 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 

 

 

Oração 

  
Maria, mãe de ternura junto de Jesus 

Menino: mestra constante que ensinas 

ao pequeno os segredos da vida. 
 

Maria, mãe de sabedoria junto de 

Jesus Mestre: animando e apoiando as 

suas palavras de consolo e os seus 

gestos de vida e de perdão. 
 

Maria, mãe da entrega junto ao 

sepulcro de Jesus: sofrendo em silêncio, 

mantendo a esperança e aguardando a 

ressurreição.  
 

Maria, mãe de amor., roga por nós. 
 

 

 

 

 

Curiosidade 

 
Uma andorinha consegue devorar 6 mil 

moscas por dia. 
 

 

 

Seis Adágios populares 

 
1 

Muito rezar, 

 e pouco pecar.  

2 

Quem muito reza, 

 muito peca.  

3 

Quem muito fala, 

 muito erra. 

4 

Santos da porta, 

 não fazem milagres.  

5 

Só te lembras de santa Bárbara, 

 quando troveja.  

6 

Deus te ajude lavrador, 

 não estou com gente, meu senhor.  
 

 

 

 

 

Humor 
 
 

SORTE 

 
Ele, para a esposa: 

– Aqui tens, querida, um seguro de 

vida que fiz. Se eu morrer tu ficas rica! 

Ela para o marido: 

– Tu bem sabes, querido, que eu não 

sou uma mulher de sorte! 

 

MATEMÁTICO 

 
Um professor de Matemática quis 

pregar uma partida aos seus alunos e 

disse-lhes: 

– Meninos, aqui vai um problema: 

Um avião saiu de Amesterdão com 

uma velocidade de 800 km/h, à pressão 

de 1.004,5 milibares; a humidade relativa 

era de 66% e a temperatura 20,4 ºC. 

A tripulação era composta por 5 

pessoas, a capacidade era de 45 

assentos para passageiros, mas só 80% 

estavam ocupados e havia 5 

hospedeiras de bordo, mas uma estava 

de folga. 

A pergunta é: Quantos anos de idade 

tenho eu? 

Os alunos ficam assombrados. O 

silêncio é total. 

Então o Joãozinho, lá no fundo da  
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sala e sem levantar a mão, diz de pronto: 

– 44 anos, professor. 

O professor, muito surpreso, olha-o e 

diz: 

– Caramba, certo! Eu tenho 44 anos. 

Mas como é que tu adivinhaste? 

E o Joãozinho: 

– Bem, eu deduzi porque eu tenho 

um primo que é meio parvo, e ele tem 22 

anos… 

 

VERMELHO ou VERDE 

 
Um senhor bem vestido, acabado de 

chegar de viagem, apanha um táxi, e 

pede ao taxista para o levar para a 

morada da sua casa. 

No caminho, vê uma senhora, 

também com muito bom aspeto, com um 

vestido vermelho, a entrar numa 

discoteca. De repente reconhece que se 

trata da sua própria mulher! 

O senhor fica desvairado e pede ao 

taxista que volte até à porta da 

discoteca. Chegado lá, tira do bolso um 

maço de notas e diz para o taxista: 

– Aqui estão mil euros. São seus se 

você tirar de dentro desta discoteca uma 

mulher vestida de vermelho que acabou 

de entrar. Ouça: enquanto a arrasta cá 

para fora, vá-lhe dando uma valente 

carga de porrada, sem problemas, 

porque essa desgraçada é a minha 

esposa! 

O taxista, que vivia com grandes 

dificuldades financeiras, aceita sem 

pensar duas vezes e entra pela 

discoteca dentro. 

Cinco minutos depois o taxista surge 

a sair pela porta da discoteca, 

arrastando pelos cabelos uma mulher, 

com o rosto a sangrar, toda rasgada e 

desgrenhada, e a gritar todas as 

asneiras que se possa imaginar. 

O senhor bem vestido, que tinha 

ficado no táxi vê a cena e percebe, 

horrorizado, que a mulher está vestida 

de verde! Sai do táxi a correr e grita para 

alertar o taxista do terrível erro. 

– Pare! Pare! O senhor enganou-se. 

Não é essa senhora! Como é que você 

confundiu vermelho com verde? O 

senhor é daltónico? 

Ao que o taxista responde: 

– Daltónico uma “ova”! Esta de verde 

é a minha… Já volto lá dentro para 

trazer a sua! 

 

 

LOIRAS 

 

A loira Mariazinha não conseguia 

passar nas entrevistas para nenhum 

emprego. Resolveu tomar uma atitude 

extrema para ganhar dinheiro: 

– Vou sequestrar uma criança! – 

pensou! Com o dinheiro do resgate eu 

resolvo a minha vida... 

Encaminhou-se para as proximidades 

de um bairro de luxo, viu um menino 

muito bem vestido, puxou-o para trás da 

moita e escreveu um bilhete:  

– 'Querida mãe isto é um sequestro. 

Estou com seu filho. Favor deixar o 

resgate de 10.000 euros, amanhã, ao 

meio-dia, atrás da árvore do parquinho. 

Assina: Loira sequestradora' 

Pegou então o bilhete, dobrou-o e 

colocou-o no bolso do casaco do 

menino, e disse-lhe: 

– Agora vai lá e entrega esse bilhete 

para a tua mãe, sim? 

No dia seguinte, a loira Mariazinha 

vai até o local combinado. Encontra uma 

bolsa. Abre-a, encontra 10.000 euros em 

dinheiro e um bilhete junto que dizia: 

– ‘Está aí o resgate que você pediu. 

Só não me conformo como uma loira 

pôde fazer isso com outra loira...' 

 

PERFUME 

A mãe bebeu um gole de água-         

-ardente e, ao deitar o filho, deu-lhe um 

beijo.  

– Então, mãe, hoje puseste o 

perfume do pai? 

 

 

 
 

 

 

 

A Mulher mais… 

 
Geralmente o nome das mulheres 

ronda os superlativos, as pérolas, as 

virtudes… Sendo assim, não é difícil 

fazer uma lista de nomes de mulheres 

“mais”. Deixando já de parte a mulher 

mais bela que é a “Belíssima”, a mais 

verdadeira que é a “Veríssima”, a mais 

parecida com os anjos, que é 

“Angélica”, eis alguns nomes de 

mulheres “mais”: 

A mulher mais abençoada  

é a “D. Benta”. 

A mulher mais perfumada  

é a “D. Rosa”. 

A mulher mais madrugadora  

é a “D. Aurora”. 

A mulher mais feliz  

é a “D. Felicidade”. 

A mulher mais triunfante  

é a “D. Vitória”. 

A mulher mais duradoira  

é a “D. Perpétua”. 

A mulher mais devota  

é a “D. Piedade”. 

A mulher mais bonita  

é a “D. Graciosa”. 

A mulher mais casta 

 é a “D. Pureza”. 

A mulher mais limpa  

é a D. Branca”. 

A mulher mais recatada  

é a “D. Modesta”. 

A mulher mais espiritual  

é a “D. Gracinda”. 

A mulher mais sofredora  

é a “D. Dores”. 

A mulher mais cruel  

é a “D. Bárbara”. 

A mulher mais transparente  

é a “D. Clara”. 

A mulher mais valiosa  

é a “D. Esmeralda”. 

A mulher mais amiga do terço  

é a “D. Rosária”. 

A mulher que melhor cura  

é a “D. Sara” 

Mas a mulher mais santa  

é a “Virgem Maria”. 
 

 

 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

08-12-2020  

Imaculada Conceição 
 

 

Escala desativada por tempo 

indeterminado, devido à 

Pandemia do Covid-19. 

 

A Fechar 

Nossa Senhora, quando os meus olhos, 

semicerrados, já na agonia, 

não mais louvem os vossos olhos… 

Valei-me, Virgem Maria. 

 
 

 

 

 

Este jornal foi concluído em 18 de 

novembro 

 

 

Imaculada Conceição – 08-12-2020 – N.º 659 

– Pág. 10 / 10  


