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NO ADVENTO 

Chega a grande notícia… 
 

Quando no ambiente se respira a 

preparação comercial das festas 

natalícias, nós, cristãos, centramo-

nos na grande notícia de que o nosso 

Deus quis ser Deus-connosco. 
 

 

 

 

ADVENTO 

Inconformismo evangélico 
 

«Porque nos deixais, Senhor, desviar 
dos vossos caminhos e endurecer  

o nosso coração,  
para que não Vos tema?»  

 

- Is 63, 17 

 

Contra a renovação que nos 

propõe o Advento, levantam-se as 

dificuldades: 

O conformismo fatalista 

É uma tentação fácil: cruzar os 

braços e acreditar que não podemos 

ser diferentes nem melhores. 

Desculpamo-nos com a impossi-

bilidade de mudar de comportamento, 

por causa do feitio, das dificuldades 

de tempo, de disposições, etc. No 

fundo, acaba por ser uma falta de 

esperança cristã. Esperamos, mas 

não cremos que seja possível. 

Esforcemo-nos neste Advento. 
 

 

 

III Domingo do 

Advento 
 

Estamos a uma semana do Natal. 

A liturgia deste domingo convida-nos 

à preparação mais cuidada para a 

festa que se aproxima. Tal 

preparação não consistirá apenas em 

purificação e conversão. Há de ser 

também feita de alegria. Hoje 

celebramos o Domingo da Alegria. 

Devemos alegrar-nos, certamente 

por causa do Natal, que celebramos 

uma vez por ano, mas também 

porque Jesus já está no meio de nós.  

Conscientes de que nem sempre 

fugimos da rotina e que talvez 

tenhamos banalizado ou descurado a 

nossa preparação do Natal de Jesus. 
 

 

 

Introdução 

A alegria de quem guarda a 

aurora. 

A língua hebraica não é muito rica 

de sinónimos, mas apesar disso, para 

exprimir a alegria, são utilizados na 

Bíblia vinte e sete vocábulos. Nas 

sagradas Escrituras encontramos os 

gritos desesperados de quem não 

encontra resposta para o mistério da 

dor, mas encontramos também – e 

com frequência maior – as «vozes de 

alegria e de louvor da multidão em 

festa» como nos diz o (SI 42, 5). 

Encontramos, também, os hinos de 

gratidão para com Deus: O Salmo 13 

afirma isso mesmo: «O meu coração 

alegra-se com a tua salvação, 

cantarei ao Senhor pelo bem que Ele 

me fez» (SI 13, 6).   

Nos Evangelhos deparamos com 

pessoas de rosto entristecido, como é 

o caso do jovem rico que não teve a 

coragem de se desapegar dos seus 

bens (Mt 19, 22), e também dos dois 

discípulos a caminho de Emaús (Lc 

24, 17). Nalguns momentos escurece-   

-se também o rosto de Jesus, como 

se pode ler em (Mc 3, 5; Mt 26, 38).  

Mas é um clima de alegria o que 

sobressai de todas as páginas 

evangélicas, desde a promessa de 

um filho, feita a Zacarias – «Será para 

ti motivo de regozijo e de júbilo, e 

muitos se alegrarão com o seu 

nascimento» (Lc 1, 14) – até à 

«grande alegria» anunciada aos 

pastores (Lc 2, 10-11), passando pela 

alegria de Zaqueu que acolhe o 

Senhor na sua casa (Lc 19, 6), e à 

alegria irreprimível dos discípulos no 

dia de Páscoa (Jo 20, 20). 

Há, no entanto, uma personagem 

que nos é difícil imaginar com um 

rosto sorridente: é João, filho de 

Zacarias, o pregador encarregado de 

nos preparar para o advento do 

Senhor. Vivia no deserto, e quando 

saía, parecia que o fazia apenas para 

meter medo, ameaçando com o fogo 

do céu, com machados prontos a 

cortar a árvore pela raiz, com castigos 

tremendos como se lê em  (Mt 3, 7-

12). E, no entanto, também ele, por 

uma vez, se alegrou. Foi quando 

reconheceu a voz do esposo que 

estava para chegar e exclamou: «O 

amigo do esposo sente muita alegria  
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com a voz do esposo. Pois esta é a 

minha alegria e tornou-se completa!»  

– ver (Jo 3, 29). 

Ora, a vinda de Jesus é sempre 

acompanhada pela alegria e nenhum 

rosto – nem sequer o do Baptista – 

pode ficar triste.   

– Alegremo-nos e exultemos, 

porque chegou o tempo das núpcias 

do Cordeiro. 

 
 

 

Antífona de Entrada 

cf. Filip 4, 4.5 

 

Alegrai-vos sempre no Senhor. 

Exultai de alegria:  

o Senhor está perto. 

 
 

 

Primeira Leitura 
Is 61, 1-2a.10-11 

 
 

MONIÇÃO: 

 
Os israelitas estavam desiludidos com 

as dificuldades e hostilidade que encon-

traram após o seu regresso do exílio na 

Babilónia. O profeta anuncia-lhes uma Boa 

Nova de grande alegria e infunde-lhes 

coragem e esperança. 

  

LEITURA: 

 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

1O espírito do Senhor está 

sobre mim, porque o Senhor me 

ungiu e me enviou a anunciar a 

boa nova aos pobres, a curar os 

corações atribulados, a proclamar 

a redenção aos cativos e a 

liberdade aos prisioneiros, 2aa 

promulgar o ano da graça do 

Senhor. 10Exulto de alegria no 

Senhor, a minha alma rejubila no 

meu Deus, que me revestiu com 

as vestes da salvação e me 

envolveu num manto de justiça, 

como noivo que cinge a fronte 

com o diadema e a noiva que se 

adorna com as suas joias. 11Como 

a terra faz brotar os germes e o 

jardim germinar as sementes, 

assim o Senhor Deus fará brotar a 

justiça e o louvor diante de todas 

as nações. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Tem em conta, logo na 1.ª parte, as 

enumerações que se segue ao verbo 

«enviou», fazendo uma cesura no fim de 

cada enumeração, sem deixar cair o tom 

de voz. 

Depois, este poema de Isaías requer 

um tom de voz apropriado, nomeadamente 

na 2.ª parte: «Exulto de alegria…» que tem 

um ritmo próprio, imposto pelo paralelismo. 

A segunda frase reforça o sentido da 

primeira. Faz senti-lo, à assembleia que 

escuta. 

Faz a divisão do texto na última frase 

“Como a terra faz brotar…”   

Isola uma ou outra frase ou palavra, 

que sintas necessidade de exercitar: ungiu 

/ atribulados / promulgar / rejubila / cinge / 

diadema / germinar / e outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Na primeira leitura de Domingo 

passado ouvimos o convite 

angustiado do profeta anónimo que, 

da Babilónia, convidava o povo 

exilado a preparar a via do Senhor, 

que vinha para os libertar e re-

conduzir à terra de seus pais. 

Prometia prodígios: rios de água 

fresca a brotar no deserto, brados de 

alegria e cânticos de festa que 

acompanhariam o seu regresso a 

Jerusalém. 

Passaram poucos anos e os 

acontecimentos políticos deram-lhe 

razão: em 538 a.C, Ciro entrou 

triunfante na Babilónia e emanou o 

édito de liberdade para todos os 

deportados (Esd 6, 3-5). 

Confiantes nas palavras do 

profeta, no ano seguinte, um grupo de 

israelitas empreendeu o caminho de 

regresso. Foi uma viagem difícil, 

cheia de perigos, e que se concluiu 

com a mais desagradável das 

surpresas: um acolhimento frio, ou 

melhor, hostil, da parte dos israelitas 

que tinham lá ficado. 

Fortes de entusiasmo e de 

esperança, os repatriados consegui-

ram superar as primeiras dificuldades, 

mas depois as desilusões sucederam-  

-se, cada vez mais amargas, a um 

ritmo alucinante: a cidade estava 

indefesa e sem muralhas, as casas 

decadentes, os terrenos de seus pais 

ocupados; houve até alguns anos de 

seca que reduziram à indigência 

numerosas famílias. Os recém-              

-chegados, acabaram por se encher 

de dívidas e tornaram-se escravos de 

proprietários exploradores e sem 

escrúpulos.   

Seriam, então, enganadoras, as 

promessas ouvidas na Babilónia? 

Ora, nesta situação difícil, eis que 

surge outro profeta. A Leitura de hoje 

traz as palavras com que ele se 

apresenta a estes israelitas de-

sencorajados e abatidos. Fui enviado 

– diz ele – para dar coragem e 

esperança a quem está desiludido, 

para sarar quem tem o coração 

despedaçado, para trazer uma boa 

notícia a quem sofre, para anunciar a 

liberdade aos escravos e promulgar, 

da parte do Senhor, um ano de graça 

(v. 1-2).  

Não tem armas, nem dinheiro ou 

poder político para se impor; possui 

apenas a palavra, é portador de uma 

promessa, uma promessa segura 

porque é formulada por Deus: chegou 

o ano jubilar, – anuncia – o ano no 

qual «cada um voltará à sua 

propriedade – como previa o (Lv 25, 

10). A partir de agora ninguém se 

deve resignar a viver na miséria e na 

escravidão; chegou para os pobres o 

momento de levantar a cabeça e 

recuperar a própria dignidade. 

Perguntemo-nos então:  

–Realizaram-se estas promessas? 

Ora bem, ouve, sem dúvida, uma li-

geira melhoria, mas as injustiças, a 

corrupção e os vexames continuaram 

a acontecer. 

Por isso, é difícil continuar a 

acreditar e a esperar perante 

desilusões tão pungentes (tão 

dolorosas). Havia todas as razões 

para abandonar a fé, e, no entanto, o 

povo não perdeu a esperança, certo 

de que não seria traído pelo seu 

Senhor e certo também de que, 

mesmo se não imediatamente, a 

palavra de Deus se realizaria, mais 

cedo ou mais tarde. 

De facto, 800 anos mais tarde, na 

sinagoga de Nazaré, no início da sua  
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vida pública, depois de ter lido as 

promessas confortadoras deste 

profeta (Isaías), Jesus proclamou 

solenemente: «Cumpriu-se hoje esta 

passagem da Escritura, que acabais 

de ouvir» (Lc 4, 21). Era o anúncio de 

que tinha chegado o dia esperado há 

séculos, o dia que marcava o fim de 

todo o tipo de escravatura, miséria e 

dor. 

Mas, no entanto, nem mesmo com 

Cristo se realizou plenamente esta 

profecia, assim como não se realizara 

500 anos antes, no tempo do 

regresso do exílio. 

É caso para dizer que, quem não 

entra na ótica dos profetas, é levado a 

pensar que eles confundem as 

miragens com a realidade, e tomam 

por certezas aquilo que é apenas 

veleidade (que é vontade) ou 

esperança. Mas não é assim. Os 

profetas tinham um olhar novo, viam o 

mundo de maneira diferente e sabiam 

descortinar, já ao despontar da 

aurora, o pleno esplendor do dia. 

Aliás, tal como os profetas, também 

Jesus olhava mais além e 

contemplava o mundo novo, já 

plenamente realizado, mundo esse 

onde «já não haverá luto nem pranto» 

como se lê em: (Ap 21, 4). 

Na verdade, só quem tem olhos 

como os seus é que não se 

desencoraja diante da realidade, por 

vezes absurda e cruel, acredita na 

realização das promessas de Deus e 

dá o seu contributo para que a se-

mente do reino dos céus, lançada na 

terra de Cristo, se desenvolva e 

rapidamente amadureça.  

Na segunda parte da Leitura 

 Depois, na segunda parte da 

leitura (v. 10-11), o profeta entoa um 

canto de louvor: «Exulto de alegria no 

Senhor, a minha alma rejubila». São, 

aliás, as mesmas palavras que 

encontramos também na boca de 

Maria como podemos ver (Lc 1,46). 

Por que será, então, que estes 

israelitas, que se encontravam no 

meio de aflições, atingidos por 

desventuras, movimentando-se no 

meio de tantas dificuldades elevam a 

Deus um hino de louvor? Fazem-no, 

exatamente porque possuem o olhar 

do crente. Quer dizer: estão tão 

certos da fidelidade do seu Deus, tão 

seguros, que Ele libertará os pobres, 

consolará os aflitos, curará os 

corações despedaçados, que veem já 

realizadas as suas promessas. 

Depois, o profeta toma a palavra 

em nome de Jerusalém e põe na 

boca da cidade, ainda em ruínas, o 

canto de alegria da esposa. Posta de 

lado a roupa triste da viúva, a cidade 

é revestida pelo Senhor com um 

vestido feito de tecidos preciosos: as 

«vestes da salvação» cobrem as 

feridas da violência, «um manto de 

justiça» tomou o lugar dos trapos já 

gastos das prepotências e dos 

vexames, «as joias» substituíram as 

correntes da escravidão. 

Ora, ainda não aconteceu nada, e, 

no entanto, o olhar do profeta vê já 

para além do horizonte limitado da 

mesquinhez humana. Ele convida a 

cultivar, até mesmo nas situações 

mais dramáticas, o otimismo e a 

esperança, com a certeza de que 

Deus realizará o seu projeto para o 

mundo. 

A imagem da semente que brota e 

cresce até se tornar uma grande 

árvore conclui a visão: todos os povos 

hão de contemplar Jerusalém, que se 

tornou um jardim onde germina e 

donde se difunde a justiça (v. 11). 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Lc 1, 46-48.49-50.53-54 (R. Is 61, 10b) 

 
 

MONIÇÃO: 

 
Neste cântico de meditação 

exprimimos os nossos sentimentos de 

ação de graças e de louvor, com as 

mesmas palavras de Maria, pela bondade 

de Deus, que nos envia Seu Filho Jesus. 

 

 

REFRÃO: 

 
EXULTO DE ALEGRIA NO SENHOR. 

 

OU:    

        

A MINHA ALMA EXULTA NO SENHOR. 

 

 

SALMO: 

 
A minha alma glorifica o Senhor 

e o meu espírito se alegra em Deus, 

meu Salvador, 

porque pôs os olhos na humildade da 

sua serva: 

de hoje em diante me chamarão bem-  

-aventurada 

todas as gerações. 

  

O Todo-poderoso fez em mim 

maravilhas: 

Santo é o seu nome. 

A sua misericórdia se estende de 

geração em geração 

sobre aqueles que O temem. 

  

Aos famintos encheu de bens 

e aos ricos despediu-os de mãos 

vazias. 

Acolheu a Israel, seu servo, 

lembrado da sua misericórdia. 

 
 

 

Segunda Leitura 
1 Ts 5, 16-24 

 

 

MONIÇÃO: 

 
São Paulo, nesta segunda Leitura, 

exorta-nos à alegria que nasce da oração 

e abre a nossa mente aos impulsos do 

Espírito, a fim de vivermos uma vida 

irrepreensível. 

 

LEITURA: 

 

 
 

Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Tessalonicenses 

Irmãos:16Vivei sempre alegres, 

 17orai sem cessar, 18dai graças 

em todas as circunstâncias, pois é 

esta a vontade de Deus a vosso 

respeito em Cristo Jesus. 19Não 

apagueis o Espírito, 20não despre-

zeis os dons proféticos; 21mas 

avaliai tudo, conservando o que 

for bom. 22Afastai-vos de toda a 

espécie de mal. 23O Deus da paz 

vos santifique totalmente, para 

que todo o vosso ser – espírito, 

alma e corpo – se conserve 

irrepreensível para a vinda de 

Nosso Senhor Jesus Cristo. 24É 

fiel Aquele que vos chama e 

cumprirá as suas promessas. 

Palavra do Senhor.  
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RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Divide o texto em duas partes: a 1.ª 

parte começa logo no início da Leitura 

«Vivei …» e termina em «…espécie de 

mal»; a 2.ª parte inicia em «O Deus da 

Paz…» e vai até ao fim.  

A 1.ª parte contém uma série de 

enumerações que devem ser destacadas 

por cesuras feitas nos sítios certos (estão 

sinalizadas pelas vírgulas), para que o 

texto seja entendível. Só conseguirás se 

iniciares a leitura devagar.  

Na 2.ª parte, suspende o tom de voz 

em «vosso ser», para dizer, em tom de voz 

diferente, – “espírito, alma e corpo” – e 

retomar o tom anterior até ao fim da 

Leitura.  

Exercita as palavras: cessar / 

circunstâncias / desprezeis / proféticos / 

avaliai / conservando / santifique / 

irrepreensível / e outras. 
 

 

 

 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Estamos no final da Carta aos 

Tessalonicenses e Paulo, antes das 

despedidas, introduz algumas 

exortações conclusivas que dizem 

respeito à vida comunitária. 

Ele recomenda: «Vivei sempre 

alegres!» (v. 16). A alegria é um dos 

sinais característicos da presença do 

Espírito de Deus no coração do 

homem (Gl 5, 22). 

Ora, é fácil confundir a alegria 

com o prazer: o prazer do álcool, da 

droga, da vida imoral. Paulo indica 

aos Tessalonicenses a fonte da 

verdadeira alegria.  Ela nasce da 

oração. Diz ele: «Orai sem cessar, dai 

graças em todas as circunstâncias» 

(v. 17-18). 

Na verdade, a alegria é o fruto da 

abertura do coração aos impulsos do 

Espírito, que enriquece a comunidade 

com os seus dons, e é concedida por 

Deus a quem leva   uma   vida   

irrepreensível (perfeita) – v. 19-22. 

Portanto, uma comunidade que 

tenha em consideração estas 

exortações do Apóstolo torna-se uma 

comunidade «santa» (v. 23-24), ou 

seja, é completamente diferente dos 

outros grupos, associações e seitas. 

Porque esta santificação é obra de 

Deus. 
 

 

 

Aclamação 

ao Evangelho 
Is 61, 1 

 
 

MONIÇÃO: 

 
O Espírito do Senhor repousou sobre o 

profeta para anunciar a boa nova aos 

pobres. A missão de João Baptista, e 

também a nossa, é anunciar e preparar 

com renovada alegria a chegada de Jesus. 

 

 

REFRÃO: 

 

ALELUIA, ALELUIA! 
E 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
O Espírito do Senhor está sobre mim: 

enviou-me a anunciar a boa nova aos 

pobres. 

 
 

 

Evangelho 

Jo 1, 6-8.19-28 

 
 

EVANGELHO: 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor 

Jesus Cristo segundo São João 
 

6Apareceu 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. 19Foi 

este o testemunho de João, quando 

os judeus lhe enviaram, de Jerusa-

lém, sacerdotes e levitas, para lhe 

perguntarem: «Quem és tu?» 20Ele 

confessou a verdade e não negou; ele 

confessou: «Eu não sou o Messias».  
21Eles perguntaram-lhe: «Então, 

quem és tu? És Elias?», «Não sou», 

respondeu ele. «És o Profeta?». Ele 

respondeu: «Não».  22Disseram-lhe 

então: «Quem és tu? Para podermos 

dar uma resposta àqueles que nos 

enviaram, que dizes de ti mesmo?»  
23Ele declarou: «Eu sou a voz do que 

clama no deserto: ‘Endireitai o 

caminho do Senhor’, como disse o 

profeta Isaías». 24Entre os enviados 

havia fariseus 25que lhe perguntaram: 

«Então, porque batizas, se não és o 

Messias, nem Elias, nem o Profeta?»  
26João respondeu-lhes: «Eu batizo em 

água, mas no meio de vós está 

Alguém que não conheceis: 27Aquele 

que vem depois de mim, a quem eu 

não sou digno de desatar a correia 

das sandálias». 28Tudo isto se passou 

em Betânia, além Jordão, onde João 

estava a batizar. 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Diz o Livro do Eclesiastes que, «A 

luz é agradável e é um deleite para os 

olhos ver o Sol» (Ecl 11, 7). Estão 

associadas à luz ressonâncias 

positivas e emoções agradáveis; «ver 

a luz do dia» – por exemplo –  é 

sinónimo de nascer (Job 3, 16), «ter 

luz» equivale a «estar vivo»  (Job 3, 

20).  

Ora, este simbolismo, presente 

em toda a Bíblia, é retomado no Novo 

Testamento sobretudo pelo evange-

lista João. Já desde o prólogo (desde 

o início), ele apresenta a vinda de 

Cristo ao mundo como o aparecer da 

luz: Diz ele: «Nele é que estava a 

vida, e a vida era a luz dos homens; a 

luz brilhou nas trevas mas as trevas 

não a receberam» (Jo 1, 4-5). 

Primeira parte do trecho 

Por isso, também a figura do 

Baptista é introduzida com a mesma 

imagem. Na primeira parte do trecho 

de hoje (v. 6-8) ele é identificado 

como a pessoa mandada por Deus 

para dar testemunho da luz. Tem uma 

missão tão importante que, em 

apenas dois versículos (6 a 8) a 

palavra “dar testemunho” é referida 

três vezes! 

Vamos, então, tentar perceber o 

que se passou. 

Em finais do século I, quando João 

(que não é o Baptista, mas o Evange-

lista) escreve o seu Evangelho, eram 

ainda muitos os que se consideravam 

discípulos do Baptista e o viam como 

modelo supremo de vida, até mesmo 

em oposição a Jesus. É por isso que 

o evangelista tem a preocupação de 

deixar muito clara a posição do  
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percursor, em relação a Jesus. Ou 

seja, aquele que percorre um 

caminho, antes de Jesus. Sim, porque 

a luz do mundo não era o Baptista, 

ele foi apenas a primeira pessoa a 

reconhecer «a luz verdadeira, que a 

todo o homem ilumina» – (Jo 1, 9). Na 

verdade, o Baptista, não se deixou 

enganar pelas lisonjas (pelos elogios), 

de quem, admirado com o seu 

ensinamento e admirado com a sua 

retidão, estava convencido de que ele 

fosse o Messias. Não, não se deixou 

enrolar nisso. Pelo contrário, 

permaneceu no seu lugar, manteve-      

-se fiel à sua missão. 

Agora, o seu testemunho é 

proposto à nossa atenção durante o 

Advento. Assim como fez com os 

seus contemporâneos (com a gente 

do seu tempo) também hoje mostra a 

cada um de nós a luz do mundo, que 

é Cristo: quem o segue não caminha 

nas trevas, mas terá a vida (Jo 8, 12). 

É oportuna esta sua chamada de 

atenção, porque o brilhar das 

propostas de vida enganadoras – que 

o mundo hoje nos oferece em 

abundância – é grande e sedutor, 

mesmo se são “clarões” que 

rapidamente passam e se revelam 

“morrões de morte”. Na verdade, só a 

luz de Cristo indica valores 

autênticos, valores sobre os quais 

nunca nos arrependeremos de ter 

orientado a vida.  

Segunda parte do trecho 

Depois, na segunda parte do 

trecho (v.19-23), é introduzida uma 

espécie de “comissão”, composta por 

sacerdotes e levitas, enviada pela 

autoridade religiosa (pelos Fariseus) 

para obter do Baptista uma 

explicação acerca da sua identidade e 

do seu comportamento. É que, em 

Jerusalém, começavam a ficar 

preocupados com o seu prestígio 

crescente, devido às emoções que 

suscitava e às esperanças que 

despertava com a sua pregação. Por 

três vezes – escutamos na Leitura –   

os guias espirituais do povo lhe 

dirigem, ansiosos, a mesma pergunta: 

«Quem és tu?» 

Ora, acerca desta pergunta, vão-        

-se difundindo muitas vozes: há quem 

o considere o Messias, quem o 

considere «o profeta» que, de acordo 

com a promessa de Moisés, Deus 

haveria de suscitar para conduzir 

Israel (Dt 18, 1-5), e há também quem 

o considere Elias que voltou. 

Mas o Baptista é leal, não aceita 

identificações, honras e títulos que 

não lhe pertencem; declara não ser 

nem o Cristo, nem Elias, nem o 

grande profeta, diz-se simplesmente 

«voz» que grita no deserto: endireitai 

o caminho do Senhor. 

Ora, é difícil imaginar algo mais 

transitório e caduco do que a voz; 

sim, porque a “voz” depois de 

comunicar a mensagem, dissolve-se 

sem deixar rasto. Da mesma forma, 

era preciso que o Baptista desapa-

recesse, para dar lugar a Jesus. O 

Baptista não quer os olhares virados 

para ele, mas para Cristo: «Ele é que 

deve crescer, e eu diminuir» – dirá 

mais tarde (Jo 3, 30). Porque, realiza-

da a sua missão, é feliz por poder 

pôr-se de parte, e fa-lo de modo que 

não surjam equívocos, e, por isso, 

afasta-se desde logo de qualquer 

forma de «culto da personalidade» 

(dos aplausos, holofotes e foguetes). 

Depois, para reconhecer Cristo-      

-luz, é necessário o testemunho de 

alguém que, como o Baptista, tenha 

conseguido descobrir a sua 

identidade. É que a fé não nasce de 

raciocínios ou de pseudo-revelações, 

mas da escuta: Então – dizia S. Paulo 

aos Romanos – «Como hão de 

acreditar naquele de quem não 

ouviram falar? E como hão de ouvir 

falar, sem que haja alguém que o 

anuncie? Portanto, a fé surge da 

pregação» (Rm 10, 14-17). 

Ora, também o Baptista percorreu 

um caminho de fé. Reconhece ter 

chegado progressivamente à 

descoberta de Cristo: «Eu não 

conhecia» – dizia ele – mas depois de 

o ter visto comecei a dar testemunho 

dele e a indicá-lo como o Filho de 

Deus (Jo 1, 29-31). 

Este caminho espiritual repete-se 

na vida de todos os crentes e também 

na nossa vida: começa-se pela 

descoberta da verdadeira identidade 

de Cristo, chega-se depois à 

convicção de que Ele merece 

confiança total, e por fim dá-se 

testemunho da própria fé, como 

afirmava Paulo: «acreditei e por isso 

falei, também nós acreditamos e por 

isso falamos» (2 Cor 4, 13). 

Terceira parte do trecho 

 

Depois, na terceira parte deste 

trecho do Evangelho (v. 26-28), 

encontramos antes de mais, a 

advertência do Baptista: «No meio de 

vós está alguém que não conheceis.» 

Ora, este desconhecimento, parece 

inexplicável. 

Na verdade, há séculos que Israel 

aguardava o Messias, e, no entanto, 

quando o viu chegar não o 

reconheceu. Parece que havia um 

véu que impedia os olhos deste povo 

de reconhecer a verdadeira 

identidade de Jesus de Nazaré. E 

havia de facto: Era uma densa 

neblina, constituída pelas convicções 

religiosas inculcadas pelos guias 

espirituais, que ofuscava as mentes e 

tornava pesados os corações. Na 

verdade, Israel estava convencido de 

constituir uma comunidade santa. Por 

isso, vivia separado, e desprezava os 

outros povos. Considerava esta sua 

eleição como um privilégio concedido 

por Deus e não como uma vocação 

ao serviço. Por isso, esperava um 

messias que se pusesse a seu lado, 

não para levar a salvação aos 

pagãos, mas para os aniquilar (para 

ao destruir). 

Mas o Baptista conseguiu abrir os 

olhos a alguns dos seus contem-

porâneos (àquela gente do seu 

tempo) e, neste tempo de Advento 

que agora vivemos, dirige também a 

cada um de nós o convite a 

reconhecer em Jesus a única luz, e a 

evitar – como lemos no Livro dos 

Provérbios – «o caminho dos ímpios 

que é tenebroso» (Pr. 4, 19). 

Finalmente, a última afirmação do 

precursor que é esta: «Aquele que 

vem depois de mim, a quem eu não 

sou digno de desatar a correia das 

sandálias» (v. 27). Esta afirmação, é 

vulgarmente entendida como uma 

declaração de humildade do Baptista. 

Mas não é tanto assim. Trata-se, de 

uma imagem, para nós enigmática – é 

verdade – mas clara para os 

interlocutores do Baptista, que 

conheciam a Lei e as tradições. Na 

verdade, naquele tempo, tirar a 

sandália, era um gesto contemplado 

pela legislação matrimonial de Israel: 

significava apropriar-se do direito de 

tomar como esposa uma mulher 

destinada a outro (Dt 25, 5-10; Rute 

4, 7). 

Assim, declarando   não   poder 
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desatar a correia das sandálias, o 

Baptista afirma não ter nenhum direito 

de subtrair a esposa a Cristo. É Ele o 

Messias, é Ele o Deus-connosco que 

veio para celebrar as núpcias com a 

Humanidade. Depois, o precursor irá 

exprimir-se claramente, já sem 

recorrer a imagens: Diz ele: «Eu não 

sou o Messias, mas apenas o enviado 

à sua frente. O esposo é aquele a 

quem pertence a esposa; mas o 

amigo do esposo, que está ao seu 

lado e o escuta, sente muita alegria 

com a voz do esposo. Pois esta é a 

minha alegria! E tornou-se completa! 

Ele é que deve crescer e eu diminuir» 

(Jo 3, 28-30). 

Portanto, o Advento é o tempo no 

qual a esposa (que é a Humanidade, 

que é a Igreja) se prepara para 

acolher o esposo (que é o Messias, 

Jesus) e o Baptista é o amigo do es-

poso (Jesus) encarregado de 

favorecer este encontro de amor. 

Sabemos que, para muitos 

israelitas daquele tempo, Jesus foi 

uma personagem insignificante, 

alguém que passou sem que se 

dessem conta que Ele viera para lhe 

trazer a alegria e a paz, para dar 

início à festa. 

Ainda hoje, no nosso meio, paira o 

perigo de se reconhecer a sua 

presença com atraso, apesar de os 

“Batistas” do nosso tempo serem 

incansáveis a anuncia--lo. 

 
 

 

Oração Universal 

 

 

1 

Para que o Papa Francisco, os 

bispos, presbíteros e diáconos 

e todos aqueles que anunciam o 

Evangelho,         

tenham a fé e a coragem de João 

Baptista,  

oremos ao Senhor. 

2 

Para que os fiéis, os catecúmenos e 

todos os homens, 

busquem a luz de Deus que brilha em 

Cristo 

e redescubram a novidade do Natal, 

oremos ao Senhor. 

3 

Para que o Espírito do Senhor que 

tudo habita, 

faça exultar de alegria a terra inteira 

e encha o mundo de obras de paz e 

de justiça, 

oremos ao Senhor. 

4 

Para que os pobres, os doentes e os 

idosos, 

e aqueles que estão sozinhos e 

desanimados, 

encontrem quem os ajude e reanime. 

oremos ao Senhor. 

5 

Para que o Deus da Paz nos 

santifique totalmente, 

nos leve a afastarmo-nos de todo o 

mal 

e a viver em contínua ação de graças, 

oremos ao Senhor. 

 

Antífona da Comunhão 
 

cf. Is 35, 4 
 

Dizei aos desanimados: Tende coragem e 

não temais.  

Eis o nosso Deus que vem salvar-nos. 

 
 

 

 

Monição da Comunhão 
 

Jesus é o pão vivo descido do 

Céu e o seu Sangue verdadeira 

bebida que se partilha, nesta e em 

todas as eucaristias, como fonte de 

amor e alegria 

 
 

 

 

N A T A L 

 É Deus que nos pede 

esmola (3) 

 

HUGO DE AZEVEDO 

Nosso Senhor fez-Se verdadeiro 

pedinte. Pediu primeiro um coração e 

um seio maternos. As crianças não 

pedem a sua própria conceção, 

porque só existem a partir dela; mas 

Cristo é anterior à sua própria 

conceção, e pediu-a expressamente. 

E continuou a pedir: pediu para vir ao 

mundo dentro de uma família, e isso 

já foi mais difícil, porque José 

demorou a compreender o pedido. Foi 

preciso explicar-lhe que, embora Ele 

não fosse filho seu pela carne, queria 

ser Filho seu por vontade divina… E 

também José acabou por aceitá-Lo 

como verdadeiro pai. Como dizia 

Santo Agostinho, «à piedade e 

caridade de José nasceu o Filho da 

Virgem Maria, que é o mesmo Filho 

de Deus». (Sermão 51, 30). Quem 

afirma que Ele não é filho de José por 

não ter sido gerado carnalmen-

te, explica o santo doutor, dá mais 

importância à libido (ao desejo 

sensual) do que ao amor, quando o 

amor é que determina a paternidade 

humana (Cf. idem, 26). Enfim, assim 

como Maria não O gerou pela carne, 

mas pelo Espírito Santo, também 

José O recebeu do Pai pelo seu 

Espírito de Amor. 

Pediu um pai, pediu uma família, 

pediu toda uma parentela, como 

qualquer homem recebe desde o 

primeiro momento; pediu que O 

deixássemos nascer e uma casa 

onde vir ao mundo… Essa foi a 

primeira esmola que Lhe recusámos. 

Fechámos-Lhe todas as portas. E 

teve de vir à luz na escuridão de uma 

toca de animais!  

 
 

 

Agenda Santoral 

 

Dia 14 – S. João da Cruz (Presbítero 

e Doutor da Igreja).  

 
 

 

 

O cristão deve ser 

pessoa alegre e feliz 

  
 Na carta que São Paulo dirige 

aos Tessalonicenses e que este 

Domingo se ouvirá ler, encontram-se 

vários conselhos para a construção 

da vida comunitária.  

«Vivei sempre alegres!» é a primeira 

recomendação. Isto leva-nos a 

interrogarmo-nos sobre o que 

significa andar alegre. A questão 

maior é mesmo saber qual é e onde 

se encontra a alegria mais genuína. 

No dinheiro, no conforto, na 

segurança, no prazer dos sentidos?  
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Admitindo que tudo isso pode ajudar 

à alegria e tem o seu lugar na vida, 

reconhecemos também que nada 

disso chega, se a alegria não vier de 

dentro. A alegria cristã não é uma 

atitude passageira de festas 

humanas, mas um estado 

permanente de quem confia que a 

vida cristã é uma caminhada ao 

encontro do Senhor que vem. Ela é 

um dos sinais da presença do Espírito 

de Deus no coração de uma pessoa. 

Paulo também recomenda: «orai 

sem cessar». A riqueza interior, os 

valores, a espiritualidade, que 

nascem da oração, promovem a 

abertura do coração aos impulsos do 

Espírito que enriquece a comunidade 

com os seus dons. Rico ou pobre, 

doente ou de boa saúde, o cristão é 

feliz. Quem descobre a alegria sente 

a necessidade de a partilhar com os 

outros. Só assim é que a alegria é 

genuína! E quanto mais se partilha, 

mais se possui. A fonte fundamental 

da alegria é o próprio Deus e a sua 

Palavra, mesmo quando a vida não 

corre de feição. Por isso é que o 

cristão sabendo onde está o motivo 

da sua fé e da sua esperança não se 

pode deixar abater pelas dificuldades 

e contrariedades da vida, se quer 

alcançar a felicidade, que, como dom 

de Deus, se vai construindo 

progressivamente. 

Assim o anuncia o profeta na 

primeira Leitura. Ele faz uma  

declaração de alegria pela "boa 

notícia" de salvação, prometida por 

Deus. 

 
 

 

 

O cristão deve ser 

pessoa alegre e feliz 

A felicidade, que é dom 

de Deus, constrói-se 

progressivamente 

  
Dirigindo-se aos israelitas 

regressados do exílio na Babilónia, 

exclama: «Exulto de alegria no 

Senhor, a minha alma rejubila no meu 

Deus». 

Os retornados do exílio estão 

desanimados e sem esperança, pela 

frieza e hostilidade com que foram 

recebidos pelos habitantes de 

Jerusalém. O povo espera dias 

melhores para breve. E o Profeta 

anuncia ao povo oprimido a "boa 

notícia" da plena recuperação da paz 

e da justiça e um ano de graça para 

restaurar a harmonia. O povo reage 

agradecido numa atitude de louvor e 

alegria. A descoberta do amor e da 

presença libertadora de Deus sempre 

conduz ao louvor, à adoração, à 

alegria. 

Todavia, as injustiças e as 

corrupções continuaram durante os 

tempos que se lhe seguiram. Seria 

motivo para que os israelitas 

desanimassem e baixassem os 

braços pensando que Deus os havia 

abandonado. Mas não desanimaram 

e continuaram a acreditar que as 

promessas do Senhor se realizariam, 

embora não no imediato. Tais 

promessas realizaram-se com a vinda 

do Messias, Jesus Cristo, que trouxe 

a vida nova ao mundo. 

A experiência vivida pelos 

israelitas é motivo de exemplo para 

nós. 

Hoje somos convidados a ter a 

mesma confiança e a manifestar a 

mesma esperança do profeta, para 

alcançarmos o caminho que, através 

da Palavra de Deus, nos poderá guiar 

para a luz da felicidade, como nos 

anuncia o Baptista no evangelho. 

 
 

 

 

O cristão deve ser 

pessoa alegre e feliz 

Só é feliz quem escuta a 

Palavra que indica a 

única luz a ser seguida 

  
Ele é apresentado como aquele 

que deve dar testemunho da luz. 

Atento à Palavra de Deus e aos sinais 

dos tempos, anuncia-se como uma 

«voz» no deserto que prepara o 

caminho para o Senhor. As suas 

palavras convertem uns e perturbam 

outros. Curiosos, alguns perguntam 

por que batiza, se não é Cristo, nem 

Elias, nem o profeta. João responde, 

insistindo na sua qualidade de 

precursor, e anunciando claramente 

que o Messias já veio, já Se encontra 

no meio do seu povo, sem que este 

se aperceba. É que, para descobrir 

Jesus, conhecer a Sua presença, 

aceitá-l’O, importa primeiro converter-   

-se. À conversão dos seus concida-

dãos se dirigia a pregação de João 

Baptista. E hoje, à nossa também. 

Se não modificarmos a nossa 

maneira de pensar e de viver. Se 

fecharmos o coração à novidade e 

aos desafios que Deus nos faz, se 

não convertermos as nossas ideias, 

os nossos hábitos, a nossa vivência 

em cada dia, se não nos purificamos, 

também não reconheceremos Jesus 

que passa ao nosso lado; que vem 

até nós encarnado nas mais diversas 

maneiras, nas pessoas que escuta-

mos, nas coisas e nos aconteci-

mentos do dia-a-dia. 

Como poderemos, no meio de 

tantas vozes que ouvimos e nos 

acontecimentos a que assistimos, 

reconhecer aquilo que nos conduz à 

luz? De onde ressoam essas vozes? 

Aonde nos querem conduzir? 

Seremos hoje «voz» que anuncia 

Cristo aos irmãos? A "Voz" não tem 

rosto, é anónima. Ela passa 

despercebida, transmite a mensagem 

e depois desaparece.  Que espécie 

de "Voz" somos nós?  Quais os 

desertos, nos quais devemos clamar: 

na família, na escola, no trabalho, na 

sociedade?... 

Procuremos refletir nisto. 

 
 

 

  

Fala o Santo Padre 
  

«Ter fé não significa não ter 
momentos difíceis, mas ter força 

para os enfrentar sabendo que 
não estamos sós. 

 

E é esta a paz que Deus 

concede aos seus filhos.» 

 

São já duas semanas que o tempo de 

Advento nos convida à vigilância 

espiritual para preparar o caminho 

para o Senhor que vem. Neste 

terceiro domingo a liturgia propõe-nos 

outra atitude interior com a qual viver 

esta expectativa do Senhor, ou seja, a 

alegria. A alegria de Jesus, como diz 

aquele cartaz; «Com Jesus temos a 

alegria em casa». Eis que nos propõe  
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a alegria de Jesus! 

O coração do homem deseja a 

alegria. Todos desejamos a alegria, 

cada família, cada povo aspira à 

felicidade. Mas qual é a alegria que o 

cristão está chamado a viver e a 

testemunhar? É a que vem 

da proximidade de Deus, da sua  

presença na nossa vida. Desde 

quando Jesus entrou na história, com 

o seu nascimento em Belém, a 

humanidade recebeu o germe do 

Reino de Deus, como um terreno que 

recebe a semente, promessa da 

colheita futura. Não é preciso 

continuar a procurar noutra parte! 

Jesus veio trazer a alegria para todos 

e para sempre. Não se trata de uma 

alegria apenas esperada ou adiada 

para o paraíso: aqui na terra somos 

tristes, mas no paraíso seremos 

jubilosos. Não! Não é esta, mas uma 

alegria já real e que pode ser 

experimentada agora, porque o 

próprio Jesus é a nossa alegria, e 

com Jesus temos a alegria em casa, 

como diz o vosso cartaz: «com Jesus 

temos a alegria em casa». Digamos 

todos: «Com Jesus temos a alegria 

em casa». Outra vez «Com Jesus 

temos a alegria em casa». E sem 

Jesus há alegria? Não! Muito bem! 

Ele está vivo, é o Ressuscitado, e age 

em nós e entre nós sobretudo com a 

Palavra e com os Sacramentos. 

Todos nós batizados, filhos da 

Igreja, somos chamados a acolher 

sempre de novo a presença de Deus 

no meio de nós e a ajudar os outros a 

descobri-la, ou a redescobri-la no 

caso que a tenham esquecido. Trata-       

-se de uma missão muito bela, 

semelhante à de João Baptista: 

orientar o povo para Cristo — não 

para nós mesmos! — porque é Ele a 

meta para a qual tende o coração do 

homem quando procura a alegria e a 

felicidade. 

Ainda São Paulo, na liturgia de 

hoje, indica as condições para ser 

«missionários da alegria»: pregar com 

perseverança, dar sempre graças a 

Deus, obedecer ao seu Espírito, 

procurar o bem e evitar o mal (cf.1 

Ts 5, 17-22). Se for este o nosso 

estilo de vida, então a Boa Nova 

poderá entrar em tantas casas e 

ajudar as pessoas e as famílias a 

redescobrir que em Jesus há a 

salvação. N’Ele é possível encontrar a 

paz interior e a força para enfrentar 

todos os dias as diversas situações 

da vida, também as mais pesadas e 

difíceis. Nunca se ouviu falar de um 

santo triste ou de uma santa com a 

cara de enterro. Nunca se ouviu falar 

disto! Seria um absurdo. O cristão é 

uma pessoa que tem o coração 

repleto de paz porque sabe pôr a sua 

alegria no Senhor também quando 

atravessa os momentos difíceis da 

vida. Ter fé não significa não ter 

momentos difíceis, mas ter força para 

os enfrentar sabendo que não 

estamos sós. E é esta a paz que 

Deus concede aos seus filhos. 

Com o olhar dirigido para o Natal 

já próximo, a Igreja convida-nos a 

testemunhar que Jesus não é uma 

personagem do passado; Ele é a 

Palavra de Deus que continua hoje a 

iluminar o caminho do homem; os 

seus gestos — os Sacramentos — 

são a manifestação da ternura, do 

conforto e do amor do Pai para com 

todos os seres humanos. A Virgem 

Maria, «causa da nossa alegria», nos 

torne cada vez mais alegres no 

Senhor, que nos vem libertar de 

tantas escravidões interiores e 

exteriores. 

Papa Francisco,  

Ângelus, Praça de São Pedro, 

dezembro de 2014 

 
 

 

Sabias que… 

Desatar a correia das 
sandálias... 

 
Os antigos Israelitas eram 

nómadas que caminhavam descalços. 

Quando caminhavam calçados, 

costumavam levar umas sandálias 

consistentes com uma sola de couro 

ou fibra vegetal, presas aos pés 

mediante correias.  

Pelo ano 1000 antes de Cristo 

supõe-se que todo o israelita 

dispunha de um par de sandálias. 

Nas casas em que havia um escravo, 

este era encarregado de tirar o 

calçado aos membros da família e 

hóspedes para lhes lavar os pés.  

João Baptista declarou-se indigno 

de prestar este serviço de escravo a 

Jesus, exaltando assim a importância 

do Mestre da Galileia.  

 
 

 

Judas, o Cireneu e Eu 

(50) 
 

O SEPULCRO 
 

Agora consumou-se tudo.  

Cumpriu-se a obra da nossa Redenção. 

Já somos filhos de Deus,  

porque Jesus morreu por nós  

e a Sua morte resgatou-nos. 

 

(Mons. J. Escrivá, ‘Via Sacra’) 

 
 

I I 
 

Só dando a vida  

teremos a vida  

 em abundância,  

como prometeste.  

É esta a essência, esta a substância 

 da mensagem que à Terra nos 

trouxeste.  

 

«Quem quiser a sua vida há de 

perdê-la»,  

disseste um dia a quem Te quis ouvir, 

 pois a vida é um dom para repartir,  

e, assim sendo, é bela,  

por mais dura que seja a viagem. 

 Senhor, olha para mim:  

quero entregar-ta, hoje, para tê-la 

 quando chegar o dia da passagem 

 para a outra Vida, que não terá fim. 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 
 

 

 

Oração 
 

 

Senhor, ajuda-nos a ser 

testemunhas da luz nova que ilumina 

este novo Advento, o amanhecer do 

Natal. 

Senhor, abre os nossos olhos e 

ajuda-nos a olhar a vida. Abre as 

nossas pupilas à luz e enche-as com 

a tua claridade. 

Senhor, faz-nos críticos da 

comodidade e da preguiça. Concede-      

-nos coragem para dar uma mão e 

ajudar a quem precisa.  

Senhor, ajuda-nos a preparar com 

o coração este tempo de Natal.  
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Descomplica (38) 
 

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” 
 

A vida ensina que há mais estrada 

para andar. E que por mais cansada 

que te sintas, deves sempre 

continuar. Que mesmo que vás 

devagar, o mais importante não é 

quando, mas aonde irás chegar. A 

vida ensina a prestar atenção a quem 

já chegou. E que quando esperámos 

muito por alguém que não chega, 

estamos à espera da pessoa errada. 

A vida ensina a permanecer onde 

só há amor. Ensina a fazer as malas 

e a dizer adeus aos lugares onde não 

nos devemos demorar. Que quando o 

coração diz «basta» a única resposta 

é largar, sem remorsos ou contas a 

ajustar. Há gente que não vale o 

esforço.  

A vida ensina a querer o melhor 

para nós. E a desprender por inteiro o 

verbo «aguentar». E a repetir a ti 

mesma «Conta comigo!» e a seguir o 

teu caminho, vestida da tua coragem 

e da tua fé, a mesma que se move 

pelo amor que só tu podes dar: o 

próprio. 

– Permanece onde só há amor. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 

 

Seis Adágios populares 

 
 

1 

Não há melhor rapaz, 

 como o que diz e faz.  

2 

Quem quer vai, 

 quem não quer manda.  

3 

Não guardes para amanhã, 

 o que podes fazer hoje.  

4 

Roma e Pavia, 

 não se fizeram num dia.  

 

5 

O que se não fizer  

no dia de santa Luzia, 

 faz-se no outro dia.  

6 

Guarda que comer, 

 não guardes que fazer.  

 
 

 

Aniversários de 

Leitores 

 
Esta semana está de Parabéns 

pelo seu aniversário natalício, a 

Leitora da seguinte paróquia: 

PARÓQUIA DE SANFINS DE FERREIRA:   

– CARLA GABRIELA, na próxima 
terça-feira, dia 15 de dezembro. 

 

O Jornal do Leitor envia os 

parabéns à Dr.ª Carla e deseja-lhe 

muitas felicidades. 

 

Este Jornal também não pode 

esquecer o aniversário do nosso 

querido Papa Francisco, na próxima 

quinta-feira, dia 17 de dezembro. 

Comemora o seu 84.º aniversário 

natalício. Parabéns, Papa Francisco. 

 
 

 

Humor 

 

 

NÃO TOLERA 

 

Para testar a personalidade do 

Joãozinho, o dono da empresa 

mandou pagar 500 euros a mais no 

salário dele. 

Os dias passam e o Joãozinho 

não diz nada. 

No mês seguinte, o patrão faz o 

inverso: manda tirar 500 euros. 

Nesse mesmo dia, o Joãozinho 

entra na sala para falar com ele: 

– Engenheiro, acho que houve um 

engano e tiraram-me 500 euros do 

meu salário. 

– Ah?! Curioso porque no mês 

passado eu paguei-lhe 500 euros a 

mais e você não comentou nada! 

– Pois, mas um erro, eu ainda 

tolero; agora dois, acho um abuso! 

 

 

 

COVID 

 

Diz uma loira para outra: 

– Ontem estava a ver a novela e 

um ator começou a tossir. Desliguei 

logo! Pode ser Covid! 

Diz a outra loira: 

 – És mesmo burra.  Punhas a 

máscara! 

 

SAÚDE 

 

Um mendigo pede esmola a um 

transeunte: 

– Dê-me uma esmola. tenho tanto 

apetite! 

O transeunte, que era médico, 

respondeu: 

– Bom sinal. Significa que está de 

perfeita saúde! 

 

MANHOSO 

 

O Joãozinho, ao brincar, cai no 

chão, e começa a chorar em altos 

gritos. 

O irmãozinho diz-lhe: 

– Não vale a pena chorares, pois 

não está ninguém a ver-nos 

 
 

 

 

Curiosidade 
 

Uma décima parte das plantas que se 

utilizam no comércio (42.000 espécies) é 

destemida à fabricação de perfumes. 
 

 

 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

13-12-2020 – III Dom. Advento 
 

Escala temporariamente 

desativada 

 
 

 

A Fechar 

A alegria é uma rede de amor  

com a qual capturamos as almas. 
 

(St.ª Teresa de Calcutá) 
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