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O Advento é… 

 
O Advento é esforço e esperança 

para dar espaço a Deus na nossa 

vida e para nos convertermos em 

“anunciadores da esperança”. 

 
 

 

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 apego à mediocridade 

Este apego, dá-se quando 

estamos apegados a uma vida tíbia, 

sem esperança. Os prisioneiros desta 

mentalidade não querem cometer 

grandes pecados, mas também não 

querem praticar grandes virtudes. 

 
 

 

IV Domingo do 

Advento 

Este IV Domingo do Advento 

entrega-nos uma mensagem 

importante: o Messias esperado será 

descendente do rei David e filho de 

Maria. Neste último Domingo do 

Advento, a Liturgia convida-nos a 

contemplar a Mãe de Jesus e a 

renovar a nossa devoção para com 

Ela. 

Na vida espiritual, Maria é o sinal 

da proximidade de Deus. Quando 

uma pessoa se volta para Ela, por 

muito afastada que ande dos 

caminhos de Deus, está perto do 

Salvador. 

Ela foi profetizada no Génesis, 

depois do pecado dos nossos 

primeiros pais, como uma Mulher 

singular que enfrentaria o demónio e 

o venceria, na luta entre ele, a 

personificação do Mal, e os filhos de 

Deus. Aproximar-se de Maria é 

aproximar-se da porta do Céu. 

Introdução 

De que messias virá a Salvação?  

Continuamos em Tempo de 

Advento e, como introdução às 

Leituras deste IV Domingo, uma 

interrogação vai para o ar: “De que 

Messias virá a Salvação?” 

Talvez não nos demos conta, mas 

o messianismo está mais radicado em 

nós do que imaginamos. É alimentado 

pelo sentido de desorientação e pela 

angústia que experimentamos num 

mundo marcado por contradições, 

tragédias e morte, e é mantido vivo 

pela expectativa da intervenção de al-

guém que possa mudar o mundo 

radicalmente. 

  Na verdade, cada época teve o 

seu messianismo. Por exemplo, as 

pessoas do Renascimento estavam 

certas de ter posto fim ao sono 

medieval, a um milénio marcado pela 

ignorância e pela barbárie, e de ter 

iniciado a idade de ouro, com a 

recuperação dos valores clássicos; 

Veio depois o messianismo da 

ciência, criadora de progresso e 

desenvolvimento. Considerava-se que 

pudesse resolver qualquer problema, 

exceto o da morte. 

 Mais tarde, no século XVIII, os 

iluministas estavam convencidos de 

ter acendido a luz da razão, depois de 

séculos nos quais as pessoas se 

tinham deixado conduzir acrítica-

mente por verdades reveladas pelo 

céu, e traduzidas em dogmas. 

Por fim, surgiram os messia-

nismos ideológicos da justiça, da 

liberdade e da democracia, todos 

portadores de instâncias humani-

zantes, ao ponto de até pretenderem 

um culto divino, só que, acabaram por 

se transformarem em ídolos, de se 

voltarem contra o homem. 

Ora, acontece que, passaram 

todas as ideologias, e o mundo 

continua a esperar um salvador. De 

facto, a necessidade de mudança, 

provoca nalgumas pessoas, a 

impaciência, que facilmente conduz 

ao fanatismo e ao recurso à violência, 

e, noutras pessoas há, que gera a 

resignação e o fechar-se no próprio e 

limitado interesse privado. 

Mas há um messias, que surge 

sempre que os sábios, os vencedores 

e os dominadores deste mundo são  
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forçados a declarar o próprio 

fracasso: é um messias que propõe 

um reino de paz e justiça, que, 

segundo a sabedoria deste mundo, 

nunca se há de realizar. É uma 

utopia, segundo eles. 

Pois é!  No entanto, foi garantido 

por um mensageiro celeste: é Ele o 

messias de Deus, e o mundo novo 

realizar-se-á, porque «a Deus nada é 

impossível». 

– O filho da Virgem Maria é o 

único Messias que nunca nos 

desiludiu. 

 
 

 

Antífona de Entrada 

s 45, 8 

 

Desça o orvalho do alto dos Céus e 

as nuvens chovam o Justo.  

Abra-se a terra e germine o Salvador. 

 
 

 

Primeira Leitura 
2 Sm 7, 1-5.8b-12.14a.16 

 

 

MONIÇÃO: 

 
O rei David, pacificado o reino e 

conquistada Jerusalém para capital, 

manifesta ao profeta Natã o desejo de 

construir um templo para o Senhor. 

O profeta anuncia-lhe que Deus é que 

vai construir um templo maravilhoso, a 

Santíssima Virgem, templo para o Seu 

Filho unigénito na Sua vinda ao mundo. 

 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura do Segundo Livro de 

Samuel 
 

1Quando David já morava em 

sua casa e o Senhor lhe deu 

tréguas de todos os inimigos que 

o rodeavam, 2o rei disse ao 

profeta Natã: «Como vês, eu moro 

numa casa de cedro e a arca de 

Deus está debaixo de uma 

tenda». 3Natã respondeu ao rei: 

«Faz o que te pede o teu coração, 

porque o Senhor está contigo».  
4Nessa mesma noite, o Senhor 

falou a Natã, dizendo: 5«Vai dizer 

ao meu servo David: Assim fala o 

Senhor: Pensas edificar um 

palácio para Eu habitar? 8bTirei-te 

das pastagens onde guardavas os 

rebanhos, para seres o chefe do 

meu povo de Israel. 9Estive 

contigo em toda a parte por onde 

andaste e exterminei diante de ti 

todos os teus inimigos. Dar-te-ei 

um nome tão ilustre como o nome 

dos grandes da terra. 10Prepararei 

um lugar para o meu povo de 

Israel; e nele o instalarei para que 

habite nesse lugar, sem que 

jamais tenha receio e sem que os 

perversos tornem a oprimi-lo 

como outrora, 11quando Eu 

constituía juízes no meu povo de 

Israel. Farei que vivas seguro de 

todos os teus inimigos. O Senhor 

anuncia que te vai fazer uma 

casa. Quando chegares ao termo 

dos teus dias e fores repousar 

com teus pais estabelecerei em 

teu lugar um descendente que há 

de nascer de ti e consolidarei a 

tua realeza. Ele construirá um 

palácio ao meu nome e Eu 

consolidarei para sempre o seu 

trono real. Serei para ele um pai e 

ele será para Mim um filho. 16A 

tua casa e o teu reino 

permanecerão diante de Mim 

eternamente e o teu trono será 

firme para sempre». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

As características do texto, exigem 

que tenhas em conta as três vozes que 

surgem (narrador, David e Natã), lendo por 

forma a serem entendíveis. Não é uma 

leitura fácil de proclamar, pelo que requer 

cuidada preparação. 

O texto divide-se em duas partes: uma 

parte introdutória, até “…o Senhor está 

contigo»” que consta do diálogo entre 

David e Natã. A outra parte do corpo do 

texto «Nessa mesma noite...». Faz uma 

suficiente pausa entre as duas partes.  

A segunda parte subdivide-se: 

«Pensas edificar...» (aqui o texto deve ser 

proclamado com certa tensão); «O Senhor 

anuncia...» (a tensão termina aqui). 

Evita fazer uma leitura apressada, ou 

cinzenta, sem colorido, ensossa, sem 

tempero. 

Exercita as palavras: David (lê 

“Davide” e não “Davi”) / tréguas / 

rodeavam / exterminei / Dar-te-ei / 

Prepararei / instalarei / perversos (não é 

“preversos”) / oprimi-lo / outrora / constituía 

/ estabelecerei / descendente / 

consolidarei / realeza / permanecerão / e 

outras.  
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Quem conhece – porque lê a 

Bíblia – sabe que os últimos anos da 

vida de David não foram nem fáceis 

nem tranquilos. Na verdade, o reino, 

construído à custa de tanto sangue, 

estava ainda unido, é certo, mas já se 

vislumbravam os primeiros sinais do 

conflito que estava para voltar a 

explodir entre as tribos do Sul e as do 

Norte. A força e o prestígio do grande 

soberano – já em declínio – não 

conseguiam conter as tensões. É que, 

os povos vizinhos, os Amonitas e os 

Moabitas, subjugados pela violência, 

submetidos a trabalhos forçados e 

obrigados a pagar tributos 

exorbitantes (2 Sm 12, 31), aguarda-

vam apenas o momento oportuno 

para retomar as hostilidades e 

libertarem-se do jugo insuportável.   

Mas a maior preocupação de 

David era a sua família, isto é, as 

rivalidades entre os seus filhos: É que 

Amnon, o primogénito amado, fora 

assassinado pelo irmão Absalão que, 

por sua vez, tendo-se revoltado 

contra o pai, fora morto por Joab. Um 

outro filho, Quileab, perecera 

provavelmente durante esta mesma 

luta familiar. O reino deveria ser 

entregue a Adonias, o quarto filho, 

mas as intrigas da ambiciosa Betsa-

bé, a favorita, e de Natan, o profeta 

da corte, levaram David a designar 

Salomão como seu sucessor. A luta 

pelo trono concluiu-se com um novo 

crime, que foi a morte de Adonias por 

ordem de Salomão. 

Ora, é neste ambiente que deve 

ser enquadrado o trecho que hoje nos 

é proposto, e que constitui o coração  
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de toda a história de David e o ponto 

de referência para a história de Israel 

que se irá seguir. 

Para reforçar a unidade do reino, 

David pensou construir um templo ao 

Senhor; mas para efetivar um projeto 

tão ambicioso precisava da aprova-

ção e do apoio do profeta Natan, o 

único que, com a sua autoridade 

moral, podia convencer o povo a 

colaborar na empresa. Então, para 

convencer o profeta, David assume a 

atitude devota das pessoas mais 

piedosas, e comunicou a Natan as 

suas intenções neste modo: «Como 

vês, eu moro numa casa de cedro e a 

arca de Deus está debaixo de uma 

tenda» (v. 2). 

Ora, apanhado de surpresa, Natan 

deixou-se convencer e aprovou a 

ideia. Mas, logo naquela noite, tendo 

refletido melhor, deu-se conta que 

eram já muitos os sacrifícios impostos 

ao povo e, por isso, não era o melhor 

momento de empreender uma tal 

construção. Então, no dia seguinte, foi 

ter com o rei David e comunicou-lhe a 

revelação que tivera da parte de 

Deus. (Na versão do episódio, 

relatada no livro das Crónicas, é 

indicada também a razão adotada 

pelo profeta): «Tu derramaste muito 

sangue e fizeste muitas guerras. Não 

construirás uma casa ao meu nome, 

pois derramaste, diante de mim, muito 

sangue sobre a terra. Nascer-te-á um 

filho que será um homem pacífico. Ele 

edificará uma casa ao meu nome» –  

1 Cr 22, 8-10). 

Então, depois de ter negado a 

autorização para construir o templo, 

Natan pensou que tinha chegado o 

momento de dar uma resposta a outra 

das dúvidas angustiantes do rei David 

e que era: que destino terá a inci-

piente dinastia? David sabia que 

estavam reunidas todas as condições 

para que, depois da sua morte, se 

desencadeasse na sua família uma 

luta até à última gota de sangue pela 

posse do trono. Esta era uma 

situação da qual os inimigos 

certamente tirariam proveito para 

fazer desaparecer a jovem dinastia. 

Mas Natan fez ao rei uma 

promessa inaudita: não serás tu a 

construir uma casa para Deus, mas 

será antes Deus quem construirá uma 

casa para ti, uma casa firme, sólida e 

eterna (2 Sm 7, 11-16). 

Na Bíblia, o termo “casa” não 

indica apenas o edifício material, mas 

também a linhagem, a posteridade, e 

foi usado neste sentido pelo profeta. 

Foi em nome de Deus, que o profeta 

Natan garantiu a David, que o seu 

sucessor seria um dos seus filhos, e 

que a sua dinastia nunca seria ani-

quilada. 

Conhecemos dinastias que 

estiveram no poder durante centenas 

e até mesmo milhares de anos, mas 

que depois desapareceram. Quem 

ouviu Natan pronunciar o oráculo 

deve ter pensado numa pia mentira, 

ditada pela deferência e pela 

compaixão para com o velho 

soberano. Mas não. Pela boca do 

profeta, D e u s  empenhava a sua 

fidelidade com uma promessa solene: 

a dinastia de David iria durar para 

sempre. Foi assim que Israel a 

entendeu e, nos momentos mais 

difíceis, foi a ela que sempre se 

referiu, certo de que o Senhor 

manteria a sua palavra. 

Pois é. Mas, num dia triste de 

julho de 587 a.C, aconteceu, no 

entanto, um facto dramático: os 

soldados da Babilónia destruíram 

Jerusalém e puseram fim ao reino 

davídico. Não se tratou apenas de 

uma derrota militar, mas de uma dura 

prova para a fé do povo que se 

perguntava: «Ter-se-á o Senhor 

esquecido da sua promessa?»  

Foram anos de desorientação, 

enquanto Israel não se convenceu de 

que as palavras de Deus são 

irrevogáveis.  O Povo devia era olhar 

para o futuro, esperar a vinda de um 

descendente de David (tal como havia 

sido prometido), a vinda daquele que 

iria receber do Senhor um reino 

eterno. E quando se convenceram 

disso, quando souberam olhar para o 

futuro, então sim, foi o início da 

esperança messiânica. 

A realização desta profecia 

superou todas as expectativas. Quer 

David quer Natan sonhavam com um 

reino deste mundo; porém o Senhor 

não se limita aos projetos do ser 

humano (aos nossos projetos), 

sempre mesquinhos… mas arrasa-os, 

substituindo-os pelos seus projetos e 

pede que se confie nele. 

Finalmente Deus suscitou, na 

família de David, um rei: Jesus, o  

filho de Maria. Israel esperava um 

conquistador de impérios, mas o 

Senhor respondeu, enviando um 

menino débil, pobre e indefeso.  

É…são assim as surpresas de Deus! 

Felizes aqueles que, como Maria 

estão em condições de as entender e 

as acolher. 

 
 

 

Salmo Responsorial 
 Sal 88 (89), 2-3.4-5.27 e 29 (R. cf. 2a) 

 
 

MONIÇÃO: 

 
O salmista, como resposta a tanta 

misericórdia do Senhor para connosco, 

convida-nos a proclamar a Sua bondade. 

Entoemos este salmo com verdadeiro 

sentimento de gratidão pelas graças que 

temos recebido e agora pela maior das 

graças que será o nascimento de Jesus. 

 
 

REFRÃO: 

 
CANTAREI ETERNAMENTE AS 

MISERICÓRDIAS DO SENHOR. 

 

OU  

          

SENHOR, CANTAREI ETERNAMENTE A 

VOSSA BONDADE. 

 
 

SALMO: 

 
Cantarei eternamente as 

misericórdias do Senhor 

e para sempre proclamarei a sua 

fidelidade. 

Vós dissestes: 

«A bondade está estabelecida para 

sempre», 

no céu permanece firme a vossa 

fidelidade. 

  

«Concluí uma aliança com o meu 

eleito, 

fiz um juramento a David meu servo: 

‘Conservarei a tua descendência para 

sempre, 

estabelecerei o teu trono por todas as 

gerações’». 

  

«Ele Me invocará: ‘Vós sois meu Pai, 

meu Deus, meu Salvador’. 

Assegurar-lhe-ei para sempre o meu 

favor, 

a minha aliança com ele será 

irrevogável». 
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Segunda Leitura 
Rm 16, 25-27 

 

 

MONIÇÃO: 

 
Na carta aos fiéis da igreja de Roma, 

São Paulo, convida-os a glorificar o 

Senhor pelas bênçãos que no tem 

concedido. 

A maior de todas as graças é, sem 

dúvida, a vinda do Salvador, pelo mistério 

da Incarnação. 

 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Romanos 
 

Irmãos: 25Àquele que tem o 

poder de vos confirmar, segundo 

o meu Evangelho e a pregação de 

Jesus Cristo a revelação do 

mistério encoberto desde os 

tempos eternos 26mas agora 

manifestado e dado a conhecer a 

todos os povos pelas escrituras 

dos Profetas segundo a ordem do 

Deus eterno, dado a conhecer a 

todos os gentios para que eles 

obedeçam à fé 27a Deus, o único 

sábio, por Jesus Cristo, seja dada 

glória pelos séculos dos séculos. 

Amen. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta leitura parece difícil de ler, mas 

não é. A dificuldade maior está na gestão 

do ar para respiração, já que o texto não 

tem sequer um “ponto”. 

Como em todas as Leituras, tens que 

entender o que vais ler, para descobrir o 

tom de voz adequado. Assim, para o 

estudo da compreensão desta Leitura, 

começa a ensaiá-la pelo fim «…– a Deus, 

o único sábio…». Repete muitas vezes 

esta parte final, descobre o tom de voz 

adequado e aplica-o a toda a leitura. Vê 

como te facilita a proclamação! 

Tem atenção à palavra “Àquele” (no 

início da Leitura), o assento está no “À” 

para que não leias “aquele”. 
 

 
COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 

Com o termo mistério, Paulo quer 

significar o plano de salvação que, 

desde toda a eternidade, Deus tem 

em mente e que, progressivamente (a 

pouco e pouco) foi revelado aos 

homens (v. 25). 

Deus começou a mostrá-lo com a 

criação: o mundo que Ele fez existir 

mediante a palavra – E Deus 

disse...(lê-se no Livro do Génesis, 

sobre a Criação do mundo e tudo o 

que nele existe) – ficou, de certa for-

ma, «impregnado» desta palavra 

divina e pode comunicá-la a quem 

quer que seja, que o contemple com 

olhos límpidos e coração puro (a 

quem está de boa fé). Lemos também 

no Livro dos Atos dos Apóstolos que, 

desde o início, Deus «não deixou de 

dar testemunho da sua generosidade, 

dispensando-vos do céu chuvas e 

estações de fertilidade, enchendo os 

vossos corações de alimento e de feli-

cidade» (Act 14, 17).   

Depois, falou com maior clareza 

pela boca dos profetas, enviados para 

iluminar o seu povo – como diz a 

leitura. (v. 26). 

Por fim, em Cristo, completou a 

sua revelação: «Nestes dias, que são 

os últimos, Deus falou-nos por meio 

do Filho, que é resplendor da sua 

glória e imagem fiel da sua 

substância» (Hb 1, 1-3). 

Assim, quando, na cruz, Jesus 

exclamou: «Tudo está consumado» 

(Jo 19, 30), não é que quisesse dizer: 

"Para mim, acabou-se", mas sim: 

"Este é o momento mais glorioso da 

minha vida", o momento no qual o Pai 

mostrou até onde vai o seu amor pelo 

ser humano; agora nada mais tem a 

acrescentar, porque o "mistério" foi 

revelado em toda a sua plenitude. 

Nos poucos versículos do trecho 

de hoje, que constitui a conclusão da 

carta aos Romanos, Paulo agradece 

a Deus por esta revelação. Agora, é 

claro para todos, que os seus 

pensamentos são de paz, que os 

seus projetos são de salvação para 

cada pessoa, e deseja que todos 

sejam, em Cristo, «um só homem 

novo», destruindo todo o género de 

inimizade (Ef 2, 14-18). 
 

 

 

Aclamação 

ao Evangelho 
Lc 1, 38 

 
 

MONIÇÃO: 

 
O melhor modo de nos mostrarmos 

agradecidos ao Senhor por tantos 

benefícios é imitar a generosidade de 

Maria Imaculada, no mistério da 

Anunciação do Arcanjo. 

Manifestemos este propósito, 

aclamando o Evangelho de São Lucas que 

nos anuncia o mistério da Incarnação do 

verbo no seio de Maria. 

 

 

REFRÃO: 

 

Aleluia, Aleluia! 
 

 

ACLAMAÇÃO: 

 

Eis a escrava do Senhor: 

faça-se em mim segundo a vossa 

palavra. 

 
 

 

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 37porque 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: 

 
A saudação do anjo a Maria, logo 

a partir dos primeiros séculos, 

inspirou os artistas cristãos, e é um 

tema figurativo que está – normal-

mente e quase sempre – presente em 

todas as igrejas. As anunciações do 

Beato Angélico são uma obra-prima 

de graça e doçura; muito célebre 

também a de Simão Martini, com o 

anjo Gabriel – criatura incorpórea – 

que quase se dissolve na luz do fundo 

dourado, enquanto Maria, visível-

mente perturbada, se retrai sem 

perder no entanto a serenidade do 

seu esplêndido rosto. As sensações 

suscitadas por estas obras de arte 

são encantadoras, e experimenta-se 

uma intensa emoção ao ler esta 

página evangélica. No entanto, depois 

de um primeiro contacto com o 

mistério sublime da encarnação do 

Filho de Deus, é necessário ir à 

procura da mensagem que o 

evangelista Lucas, neste Evangelho, 

pretende comunicar. Por este motivo 

se deve, antes de mais, distinguir o 

relato de Lucas dos evangelhos 

apócrifos (os falsos), nos quais 

encontramos muitos dos elementos 

lendários que, a partir do século V, os 

artistas reproduziram nas suas 

pinturas. Depois, é preciso ainda 

definir com exatidão o género literário 

do trecho, pondo em relevo que este 

nada tem em comum com as fábulas. 

Começamos por uma constata-

ção: não é a primeira vez, na Bíblia, 

que é anunciado o nascimento 

extraordinário de uma criança; se 

confrontarmos estas anunciações, 

vemos que as personagens chama-

das a uma missão extraordinária, 

nascem frequentemente de forma 

anormal: Por exemplo,  Isaac foi 

concebido quando a sua mãe Sara, 

estéril, tinha já noventa anos e o seu 

pai, Abraão, tinha cem anos (Gn.17,17); 

AS mães de Sansão (Jz 13, 3) e de 

Samuel (1 Sm 1, 5) também eram 

estéreis; os pais do Baptista eram 

velhos e Isabel era estéril; por isso, 

não nos surpreende que, nos 

evangelhos apócrifos, o nascimento 

de Maria seja apresentado segundo o 

mesmo esquema: Ana e Joaquim – 

pais de Maria – são velhos e a mãe é 

estéril. Ora, também o nascimento de 

Jesus acontece de forma extraor-

dinária: Maria é virgem e não teve 

relações com o marido. 

A Bíblia põe em relevo o elemento 

prodigioso destes nascimentos para 

mostrar que não são fruto natural da 

fecundidade humana, mas sim um 

dom do céu. Ou seja, a salvação, a 

libertação ou a esperança que estas 

personagens estão destinadas a 

trazer ao mundo, têm a sua origem 

em Deus.   

Se, agora,  a estes anúncios de 

nascimentos extraordinários, acres-

centarmos também a vocação de 

Moisés (Ex 3, 2-12) e de Gedeão (Jz 

6,12-22), teremos outro elemento 

significativo: ou seja, todos estes rela-

tos são estruturados da mesma 

forma, seguem o mesmo esquema, 

contêm os mesmos elementos, numa 

palavra: assemelham-se, como tijolos 

feitos com o mesmo molde (são 

idênticos). Reparemos: Em primeiro 

lugar, entra em cena o anjo do 

Senhor; depois, quem recebe a 

mensagem divina fica cheio de temor; 

de seguida, o anjo anuncia o 

nascimento de uma criança, indica o 

nome e especifica a missão à qual 

está destinada; por fim, é levantada 

uma dificuldade ou apresentada uma 

objeção à qual o anjo responde dando 

um sinal que, pontualmente, se 

realiza. 

O anúncio a Maria segue em 

todos os detalhes este esquema, e 

por este motivo é difícil estabelecer 

quais são os elementos do relato que 

têm uma base histórica e quais os 

que dependem do artificio literário. Os 

factos poderiam até ter acontecido 

exatamente assim como são 

descritos, e nesse caso o evangelista 

não poderia narrá-los de modo 

diferente; mas mesmo que a 

anunciação tivesse sido uma 

experiência mística interior de Maria, 

o relato teria sido o mesmo. Para que 

os seus leitores o compreendessem, 

Lucas linha de seguir o esquema fixo 

que lhe era imposto pelo género 

bíblico. 

Mas o que se pode afirmar, sem 

sombra de dúvida, é que Lucas não 

pretendia redigir uma fria reportagem 

do que aconteceu, assim como, ao 

contrário dos artistas que parecem 

concentrar a sua atenção na figura de 

Maria, ele queria que os olhares se 

fixassem no Filho de Maria. Porque, 

aos crentes, mais do que as emoções 

interiores da Virgem, interessa saber 

quem é Jesus. 

Passemos à mensagem 

Portanto, tendo em conta tudo o 

que se acabou de expor, vamos então 

à mensagem.   

O oráculo solene proferido por 

Natan – que dá conta a 1.ª Leitura –

marcou profundamente a história e a 

espiritualidade de Israel. A ele se 

referiram, nos momentos mais 

difíceis, também os profetas Isaías, 

Jeremias, Amós, Zacarias e – facto 

ainda mais surpreendente – até 

mesmo depois da dinastia davídica 

ter desaparecido, Jerusalém ter sido 

destruída e o templo arrasado, um 

salmista voltou a lembrar ao povo a 

promessa de Deus: «Jurei a David, 

meu servo... a sua descendência 

permanecerá para sempre, e o seu 

trono será como o Sol, na minha 

presença; estará firme para sempre 

como a Lua, testemunha fiel no 

firmamento.» (SI 89, 4. 37-38). 

Ora, numa situação irremedia-

velmente perdida, como acreditar que 

o Senhor manteria a sua promessa? 

E, no entanto, o salmista estava certo 

de que, se Deus tinha mostrado poder 

ao tornar fecunda Sara, poderia 

também fazer com que nascesse do 

ventre estéril da virgem Israel o 

Messias prometido. 

Mas também aqui há um elemento 

de surpresa: enquanto os olhos dos 

que esperavam a intervenção 

salvífica do Senhor estavam virados 

para Jerusalém (a grande capital da 

religião), Deus pousou o seu olhar 

numa pequena aldeia perdida entre 

as montanhas da Galileia, uma aldeia 

tão insignificante que nunca tinha sido 

sequer nomeada no Antigo Testa-

mento. Era habitada por gente simples 
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pouco instruída e considerada impura 

porque vivia em contacto com os 

pagãos. A Filipe que vivia entusias-

mado e declarava a sua admiração 

por Jesus de Nazaré, Natanael 

respondeu, fazendo troça: «Mas… 

achas que de Nazaré pode vir alguma 

coisa boa?»  (Jo 1, 46). 

E as surpresas não acabaram. A 

quem se dirigiu Deus? Quem 

escolheu? Não um libertador valoroso 

como Gedeão, nem um herói como 

Sansão ou um soberano poderoso 

como Salomão, mas sim uma mulher, 

uma virgem. 

Não podemos esquecer que, para 

nós, hoje, e na nossa cultura, a 

virgindade é sinal de dignidade, é 

motivo de honra, mas em Israel era 

apreciada antes do matrimónio, mas 

não depois. Para uma rapariga era 

uma infâmia permanecer virgem para 

toda a vida, era considerada uma 

mulher incapaz de atrair sobre si o 

olhar de um homem. A mulher sem 

filhos era como uma árvore seca que 

não dava fruto. Ao termo virgem 

estava ligada uma conotação 

depreciativa: por exemplo, nos 

momentos mais dramáticos da sua 

história, a cidade de Jerusalém 

derrotada, humilhada, destruída e 

sem esperança é chamada virgem 

Sião (Jr 31, 4; 14, 13), porque nela a 

vida tinha sido interrompida, era 

incapaz de gerar. 

Maria é virgem não só do ponto de 

vista biológico, como a Igreja sempre 

acreditou, mas também no sentido 

bíblico: ou seja, é pobre e está 

consciente de o ser, encontra-se na 

condição de poder apenas ser «cheia 

da graça» de Deus. Na anunciação, 

não celebramos a sua integridade 

moral, da qual certamente ninguém 

duvida, mas contemplamos as 

«grandes coisas» que nela operou 

aquele que é «Potente» e «Santo é o 

seu nome». 

Quem toma em consideração as 

maravilhas realizadas pelo Senhor na 

«sua serva» já não pode deixar-se 

abater pela sua própria indignidade, 

porque compreende que todos estão 

destinados a ser, nas mãos de Deus, 

obras-primas da sua graça. 

Lucas é o evangelista dos pobres, 

nos quais quer infundir alegria e 

esperança; por este motivo, logo 

desde a primeira página do seu 

Evangelho, ele põe em relevo “a 

preferência de Deus pelos últimos”, 

por quem não conta nada, por todos 

os que são desprezados pelos 

homens. Tornando fecundo o ventre 

desértico da virgem Sião e de Maria, 

Lucas mostrou que não há condição 

de morte que o Senhor não saiba 

recuperar para a vida. Até mesmo os 

corações áridos como as areias do 

deserto Ele transformará em jardins 

luxuriantes, e estes, regados pela 

água do Espírito, transformar-se-ão 

em florestas (Is 32, 15). 

A mensagem central 

Então, agora já podemos 

compreender a mensagem central 

deste trecho. 

Alegra-te, amada por Deus, o 

Senhor está contigo (v. 28). São as 

palavras que o mensageiro celeste 

dirigiu a Maria – e que escutaremos 

na leitura deste Evangelho. Não as 

improvisou ao chegar a Nazaré, nem 

lhe foram ensinadas no céu, antes de 

partir. Esta saudação era familiar a 

Maria, porque os profetas já a tinham 

dirigido à virgem Sião. O primeiro a 

formulá-la tinha sido Sofonias, num 

momento de decadência moral do 

povo. Indignado com a corrupção 

existente, tinha pronunciado oráculos 

terríveis de condenação contra o povo 

e contra a cidade santa, que se tinha 

tornado «rebelde, manchada e 

opressora» (Sf 3, 1). Mas depois, um 

certo dia muda de tom, e passa das 

ameaças e castigos à linguagem 

doce, às palavras consoladoras: Diz 

assim: «Rejubila, filha de Sião, solta 

gritos de alegria, povo de Israel! 

Alegra-te e exulta com todo o 

coração, filha de Jerusalém... não 

temas» (Sf 3, 14-18; Zc 9, 9). 

E porquê esta mudança 

imprevista? Será que a cidade se 

converteu? De maneira nenhuma, 

pois apenas um pequeno número de 

pessoas se converteu, um povo 

humilde e pobre se tinha voltado para 

o Senhor e começado a confiar nele, 

enquanto a maior parte continuou dis-

tante de Deus. Se considerasse 

apenas o próprio pecado, certamente 

Sião tinha todos os motivos para 

perder a coragem e esperar a ruína. 

Mas o profeta Sofonias convidou-a a 

levantar os olhos e a contemplar o 

amor do seu Deus. O motivo da 

exultação, é este: «O Senhor está em 

ti, salvador potente.» 

Pondo na boca do anjo o convite a 

que se alegre, Lucas identifica Maria 

com a virgem Sião que se alegra 

porque nela está presente o Senhor. 

Se folhearmos a Bíblia verifica-

remos que, quando Deus se dirige a 

alguém, normalmente chama essa 

pessoa pelo nome. No nosso relato, o 

nome de Maria é substituído por um 

epíteto: cheia de graça. Ora, se Deus 

lhe muda o nome, isto significa que a 

destina a uma missão particular. Por 

exemplo, Abrão tornou-se Abraão 

porque se devia tornar o pai de 

muitos povos (Gn 17, 5); e Sarai foi 

chamada Sara, princesa, porque 

estava destinada a ser mãe de reis 

(Gn 17, 15). 

Missão confiada por Deus 

Qual é então a missão confiada à 

«Amada por Deus»? É a de 

proclamar ao mundo aquilo que o 

Senhor realiza nos pobres que se 

entregam ao seu amor. 

Depois da saudação, o anjo 

anuncia a Maria o nascimento de um 

filho ao qual o Senhor Deus dará o 

trono de seu pai David e reinará 

eternamente sobre a casa de Jacob e 

o seu reinado não terá fim (v. 32-33). 

Também estas palavras não foram 

inventadas por Lucas, porque po-

demos encontrá-las quase iguais na 

boca de Natan (2 Sm 7, 12-17). 

Então, colocando-as na boca do anjo, 

o evangelista declara que no filho de 

Maria se realiza a profecia feita a 

David: é Jesus o Messias esperado, 

destinado a reinar eternamente. 

É retomado, nas palavras do 

mensageiro celeste, o tema dos 

pequenos, que a benevolência de 

Deus torna grandes. David era um 

pastor, o mais pequeno dos seus 

irmãos; Deus foi buscá-lo às 

pastagens onde guardava o rebanho 

e fez dele um rei glorioso. Agora, o 

Senhor volta a começar por uma 

situação de pobreza: a família de 

David decaiu, o reino está destruído, 

mas o «Potente» intervém, pega num 

rebento, um filho de David, e entrega-

lhe um reino que não terá fim.  

Isto é o convite a não se deixar 

seduzir por outros messias, a não 

esperar outros salvadores porque 

ninguém poderá substituir Jesus. 

Muitos virão depois dele e dirão: «Sou 

eu o messias!» (Mt 24, 5) e farão  
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grandes milagres e prodígios, a ponto 

de desencaminharem, se possível, 

até os eleitos» (Mt 24, 24). Terão um 

sucesso momentâneo, mas – garante 

o evangelista – só a Jesus, foi 

prometido um reino eterno.   

À objeção de Maria o anjo 

responde: A força do Altíssimo te 

cobrirá com a sua sombra (v 35). No 

Antigo Testamento a sombra e a 

nuvem eram sinais da presença de 

Deus.   Se   bem  nos  recordamos,  

durante o êxodo, Deus precedia 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) e quando o Senhor 

descia no Sinai para falar com 

Moisés, o monte ficava coberto por 

uma nuvem densa (Ex 19, 16). 

Ora, também aqui ao afirmar que 

a sombra do Altíssimo cobrirá Maria, 

Lucas declara que nela se tornou 

presente o próprio Deus. Estamos 

perante uma profissão de fé deste 

evangelista na divindade do filho de 

Maria. 

Depois, as últimas palavras do 

anjo são: a Deus nada é impossível 

(v. 37), as mesmas que o Senhor 

dirigiu a Abraão quando lhe anunciou 

o nascimento de Isaac (Gn 18, 14). 

Estas palavras constituem uma 

afirmação a ser lembrada com 

frequência e a repetir com ternura, 

sobretudo a quem se sente 

demasiado pobre, indigno e pensa 

que para si já não há esperança de 

recuperação e de salvação. «A Deus 

nada é impossível.» 

Eis a escrava do Senhor 

Eis a escrava do Senhor; faça-se 

em mim segundo a tua palavra (v. 

38). É a resposta de Maria ao 

chamamento de Deus. 

Em muitas pinturas transparece 

do rosto da Virgem a surpresa – e por 

vezes quase o espanto – a que, 

porém, sempre se segue a aceitação 

da vontade do Senhor.  

Este “faça-se”, no entanto, não 

significa uma atitude de condes-

cendência resignada. O verbo grego 

génoito é um optativo e exprime da 

parte de Maria um desejo de 

felicidade, o desejo ardente de ver 

rapidamente realizado o projeto do 

Senhor.  

Porque onde chega Deus chega 

também a alegria. O relato, iniciado 

com um «Alegra-te», conclui-se com 

o brado de alegria da Virgem. 

Ninguém entendera ainda o 

projeto de Deus, nem David, nem 

Natan, nem Salomão, nem os reis de 

Israel. Todos lhe tinham contraposto 

os seus próprios sonhos, e dele 

esperavam apenas que ajudasse a 

realizá-los.  

Mas Maria não se comporta como 

eles, não contrapõe a Deus nenhum 

projeto seu; pergunta-lhe apenas que 

papel lhe quer confiar e, contente, 

acolhe a sua iniciativa. 

 
 

 

Oração Universal 

 

 

1 

Pala Igreja una, santa e apostólica, 

a casa prometida por Deus a David, 

para que Maria seja sempre o seu 

modelo, 

oremos, irmãos. 
 

2 

Pelos grandes e poderosos deste 

mundo 

e pelos chefes e governantes das 

nações, 

para que reconheçam que sem Deus 

nada é seguro, 

oremos, irmãos. 
 

3 

Pelos fiéis, pelos religiosos e pelos 

catecúmenos, 

para que, imitando a humildade de 

Maria, 

encontrem graça aos olhos do 

Senhor, 

oremos, irmãos. 
 

4 

Pelos pais que esperam um filho, 

e pelos meninos que não conhecem 

os seus pais, 

para que o Natal lhes revele o 

Salvador, 

oremos, irmãos. 
 

5 

Por esta assembleia dominical, 

para que receba a graça de anunciar 

o mistério que lhe foi manifestado, 

oremos, irmãos. 
 

 
 

 

 

Antífona da Comunhão 
 

cf. Is 7, 14 
 

A Virgem conceberá e dará à luz um 

filho.  

O seu nome será Emanuel, Deus-        

-connosco. 

 
 

 

Monição da Comunhão 

 
O acolhimento cheio de fé e amor 

que Nossa Senhora faz a Jesus 

menino, no seu seio virginal, há de 

ser o modelo da nossa comunhão. 

Procuremos comungar Jesus 

Cristo na graça de Deus, com toda a 

pureza, fé, amor e devoção com que 

Nossa Senhora O acolhia na sua vida 

terrena. 

 
 

 

N A T A L 

 É Deus que nos pede 

esmola (4) 

 

HUGO DE AZEVEDO 

 
«Coitadinho de Nosso Senhor!», 

dizemos nós agora, como os 

Pastorinhos de Fátima, ao contemplá- 

-Lo no presépio. Tem algum sentido 

esta exclamação? Sim, é a expressão 

da nossa misericórdia; misericórdia é 

a virtude que consiste na compaixão 

pelas carências alheias e nos leva a 

socorrer quem padece alguma 

necessidade; é a virtude que nos leva 

a partilhar a miséria dos outros e a 

procurar remediá-la; da misericórdia é 

que procede a esmola; e a primeira 

esmola é precisamente a compaixão, 

a companhia de outrem no seu 

sofrimento. Mas isto remedeia alguma 

coisa? Com certeza, sobretudo 

quando uma das coisas de que o 

próximo mais necessita é o nosso 

amor. 

Ora, o que buscava Jesus Cristo 

no mundo não eram certamente as 

coisas materiais, porque d’Ele é tudo 

o que existe; o que buscava e 

continua a buscar é o nosso coração,  
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o nosso amor. Isso era o que mais 

queria e vinha pedir-nos. Se lho 

damos agora, estamos a remediar, de 

facto, o que de nós esperava nessa 

altura e continua a esperar. 

 
 

 

Agenda Santoral 
 

Dia 25 – Natal do Senhor. 

Dia 26 – S. Estevão (Primeiro Mártir). 

 
 

 

 

Jesus descendente 

 de David 
 

  

No decorrer dos séculos, Deus vai 

concretizando a promessa na vinda 

de um Redentor, enviando sinais para 

que ele seja reconhecido por nós. Em 

cada Domingo do Advento recorda-

mos um deles: o Senhor virá salvar-    

-nos, descenderá do Povo Escolhido, 

será descendente de David, nascerá 

de uma Mulher sempre Virgem, virá à 

luz em Belém. 

Hoje é-nos apresentado como 

descendente do Rei David e ocupará 

eternamente o seu trono. 

 
 

 

 

Jesus descendente 

 de David 

Uma casa para o Senhor 
 

  

David já morava em sua casa e o 

Senhor lhe deu tréguas de todos os 

inimigos que o rodeavam, o rei disse 

ao profeta Natã: “Como vês, eu moro 

numa casa de cedro, e a arca de 

Deus está debaixo de uma tenda”.» 

David tinha deixado a lembrança 

de um reinado grandioso de justiça, 

de paz e de aceitação livre. Na 

verdade. Esperou que uma parte de 

Israel acolhesse voluntariamente a 

sua autoridade de rei, sem a impor 

pela força. 

Ele sente mal-estar por viver 

numa casa rica e cómoda — feita de 

madeiro de cedro — enquanto a Arca 

da Aliança está debaixo de uma tenda 

e propõe-se construir para o Senhor 

um templo. 

Num primeiro momento, o profeta 

Natã louva o seu gesto: «Natã 

respondeu ao rei: “Faz o que te pede 

o teu coração, porque o Senhor está 

contigo”.» 

A delicadeza do rei David é uma 

chamada de atenção para todos nós. 

Acolher bem o Senhor 

Aproximamo-nos da Mesa Celeste 

para receber o Senhor do Céu e da 

terra, sob as aparências de pão. O 

nosso coração está limpo e adornado 

de virtudes quando nos dispomos a 

recebê-l’O? Que preparação fazemos 

para cada comunhão, procurando 

limpar do coração tudo o que 

desagrada ao Senhor? 

É fácil deixar-se cair na rotina a 

aproximar-se a comungar com um 

coração frio e distraído ou mesmo — 

o que Deus nunca permita — em 

pecado mortal. Para algumas 

pessoas nada é pecado e só veem 

virtudes quando olham para dentro de 

si. Pior ainda seria se nele 

levássemos sensualidade, ódio ou 

qualquer outro sentimento indigno. 

O cuidado das nossas igrejas 

 Os nossos templos deixaram de 

ser os edifícios mais asseados e 

artísticos, em confronto com as casas 

particulares. 

Uma falsa ideia de pobreza, aliada 

a uma crescente falta de fé e de 

amor, leva as pessoas a construir 

igrejas e objetos de culto sem arte e 

sem gosto. 

Um templo bem arranjado é um 

apelo permanente à nossa fé. 

Além disso, a comodidade e 

arranjo da casa de Deus, embora se 

realize inspirado pela fé, acaba por 

ser para nós. Deus não precisa de 

bancos, de luz ou de instalação 

sonora. Tudo isto é para nos ajudar a 

viver melhor a nossa fé nas 

celebrações. 

Tudo o que está em função do 

culto, deve ter qualidade. Os santos 

escolhiam para o culto o melhor que 

podiam. Assim procedeu o Santo 

Cura de Ars. Ainda hoje admiramos a 

riqueza dos paramentos que usava e 

o arranjo da pequenina igreja que lhe 

foi confiada. 

São Josemaria vivia em grande 

pobreza toda a sua vida, mas 

especialmente nos primeiros tempos 

de sacerdote, mas procurava para o 

culto o melhor que podia. Costumava 

dizer: “Quando os noivos enamorados 

começarem a oferecer às suas 

noivas, em vez de uma aliança em 

ouro, um pedaço de cimento, então 

deixaremos de escolher para Deus o 

melhor. 

O templo de cada pessoa 

 Cada pessoa, seja qual for o seu 

estatuto social, é um templo de Deus. 

Procuramos que vista e se conduza 

com dignidade? Tratamos as pessoas 

com sumo respeito, nas palavras e 

atitudes? 

Meditemos nisto. 

 
 

 

 

Jesus descendente 

 de David 

Uma família para o 

Senhor 
 

  

«o Senhor falou a Natã, dizendo: 

“Vai dizer ao meu servo, David: Assim 

fala o Senhor: Pensas edificar um 

palácio para Eu habitar? [...]. O 

Senhor anuncia que te vai fazer uma 

casa...”» 

O profeta, na resposta que dá ao 

rei David, usa a palavra “casa” e, 

depois, uma outra palavra que tem 

um sentido aproximado: “casa real”, 

“família real”. Assim, Deus vai 

construir para David uma casa (uma 

família). Também na língua portu-

guesa estes dois termos são 

equivalentes, num determinado 

contexto. Quando dizemos a “casa 

de tal”, queremos referir-nos, não à 

construção material, mas à família. 

Natã anuncia que um descen-

dente do rei e o profeta assumirá para 

sempre o governo do Povo de Deus, 

(o governo da Igreja). “O Seu reinado 

não terá fim.” Estamos perante uma 

profecia messiânica. 

Deus vai construir um templo 

maravilhoso no qual o Verbo 

Incarnado habitará durante nove 

meses e do qual receberá a natureza 

humana igual à nossa. 

Maria é esse templo maravilhoso  
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que o Espírito Santo construiu e 

adornou de todas as virtudes. Por 

isso cantamos: “És a obra mais 

perfeita / Que saiu das mãos de 

Deus.” 

A riqueza espiritual deste templo é 

incomensurável. Ao saudá-l’A na 

manhã da Anunciação, o Arcanjo 

trata-A por “Cheia de Graça”, como 

nome próprio. 

De facto, Deus criou-A imune do 

pecado original e adornada já com a 

graça santificante, a filiação divina e 

todos os dons do Espírito Santo. 

Ao mesmo tempo, Ela é modelo 

do acolhimento ao Senhor: da pureza 

e amor com que O havemos de 

receber na Sagrada Comunhão. 

Ela é a imitação mais perfeita que 

temos de Jesus Cristo, nosso modelo 

de vida de filhos de Deus, de 

santidade. 

Se queremos viver numa família 

feliz, coloquemos lá Nossa Senhora, 

não apenas na sua imagem, mas na 

oração e presença constantemente 

lembrada. 

O tempo do Natal é propício para 

renovar praticas tradicionais da 

devoção a Nossa Senhora: o Terço — 

agora diante do Presépio — a 

consagração a Nossa Senhora e as 

três ave Marias ao deitar, a modos de 

quem lhe pede a bênção, antes de se 

entregar ao descanso. 

 
 

 

 

Jesus descendente 

 de David 

Reinará eternamente 
 

«Eu consolidarei para sempre o 

teu trono real. Serei para ele um pai e 

ele será para Mim um filho. A tua 

casa e o teu reino permanecerão 

diante de Mim eternamente e o teu 

trono será firme para sempre.» 

Jesus Cristo vem para ser o 

Nosso Senhor, nosso modelo no 

caminho da santidade, fazendo de 

todos nós um só Povo, um só Corpo 

de que Ele é a Cabeça. 

Para sempre o Mistério da 

Incarnação 

 Uma vez unido o verbo à 

natureza humana, no seio imaculado 

de Maria, nunca mais se separarão. 

Fomos assumidos pela divindade 

para sempre. 

Podia Ele, terminado o nosso 

resgate, deixar de lado a nossa 

humanidade e voltar ao que era 

antes: o verbo de Deus. A maior 

maravilha é que O Verbo assumiu-       

-nos por toda a eternidade. 

Para sempre reinaremos  

com Ele 

Trabalhamos para estarmos com 

Jesus Cristo para sempre, na alegria 

do Céu. 

Este pensamento enche-nos de 

alegria, ao mesmo tempo que nos 

anima a construir uma situação 

definitiva e feliz na eternidade, 

procurando conhecer, servir e amar a 

Deus com todas as nossas forças na 

terra. Assim construímos uma casa 

na eternidade. 

 Quando Santa Teresa, ainda 

criança, resolveu fugir de casa com o 

seu irmão Rodrigo, para ir a Marrocos 

procurar o martírio, dizia ao irmão, já 

cansado, para o animar: 

— Para sempre, Rodrigo!. Referia- 

-se à felicidade do Céu. E ele 

respondia-lhe: 

— Para sempre, Teresa! 

O encontro com um tio que 

passava, acabou com este sonho de 

criança. 

A esperança de que reinaremos 

eternamente com Jesus Cristo anima- 

-nos a preparar com generosidade 

este Natal. 

 
 

 

 

Filho de Maria 

sempre Virgem 

O plano do Altíssimo 
 

 «Disse-lhe o Anjo: “[...].  

Conceberás e darás à luz um Filho, a 

quem porás o nome de Jesus. Ele 

será grande e chamar-Se-á Filho do 

Altíssimo. O Senhor Deus Lhe dará o 

trono de seu pai David; e o seu 

reinado não terá fim”.» 

O Arcanjo S. Gabriel — embai-

xador de Deus — apresenta a Maria, 

na sua casa de Nazaré, o plano de 

Amor que Ele tem a seu respeito. 

Maria terá nessa altura 16 ou 17 

anos e está desposada virginalmente 

com um homem que Deus enriqueceu 

com todos os dons para desempe-

nhar o papel de pai nutrício do 

Redentor. 

Ela aparece perfeitamente 

identificada no texto da Anunciação. 

«Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi 

enviado por Deus a uma cidade da 

Galileia chamada Nazaré, a uma 

Virgem desposada com um homem 

chamado José. O nome da Virgem 

era Maria.» 

À semelhança do que aconteceu 

com Maria, Deus tem desígnios de 

Amor e de Misericórdia sobre cada 

um de nós. 

Quer fazer-nos participar das suas 

obras no mundo. Já no princípio a 

formar Adão e Eva do pó da terra, 

entregou-lhes um projeto de vida:  

«Crescei e multiplicai-vos e dominai a 

terra.» 

Que monótona seria a vida, se já 

encontrássemos tudo feito e não 

tivéssemos o gosto de sonhar e 

idealizar novas coisas! 

Deus quer que o Filho — a 

Segunda Pessoa da Santíssima 

Trindade — assuma uma natureza 

humana em tudo igual à nossa, 

exceto no pecado no seio virginal de 

uma Mulher que anunciou no 

Génesis, formou-a imaculada no seio 

materno e dotou-a de privilégios 

singulares. 

Também sonhou com grandes 

coisas realizadas por cada um de nós 

nesta vida, coroando-as com a 

participação na Sua mesma 

Felicidade para sempre, depois desta 

vida. “Que tu e eu nos portemos como 

Deus quer — não o esqueças —

 dependem muitas coisas grandes.” 

— (S. Josemaria Escrivá, Caminho, 

755). 
 

 

 

 

Filho de Maria 

sempre Virgem 

O acolhimento livre  

de Maria 
  

«Maria disse ao Anjo: «Como será 

isto, se eu não conheço homem?» 

Deus conta sempre com a nossa 

humilde, livre e generosa colabo-

ração, porque resolveu fazer as Suas  
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maravilhas no mundo de mãos dadas 

connosco: um novo ser humano, de 

colaboração com a generosidade dos 

pais; uma obra de arte, em colabo-

ração com o artista a quem deu 

qualidades; as culturas dos campos 

que alimentam os homens, contando 

com a generosidade de quem os 

cultiva. 

O Arcanjo apresenta a Maria o 

plano do Altíssimo, mas aguarda o 

seu consentimento para que ele se 

realize. 

Procurando fazer a vontade de 

Deus, Maria tinha abraçado um 

propósito de virgindade perpétua e 

conseguira que S. José — seu noivo 

— acolhesse com alegria viver 

virginalmente a sua vida matrimonial. 

Maria não discute as condições da 

sua aceitação. Era inocente, mas não 

ingénua e, por isso, sabe que será 

preciso sacrificar a virgindade para 

ser mãe. 

Afinal, o que quer Deus d’Ela? 

Que seja virgem ou mãe? A sua 

pergunta tem este sentido: saber qual 

a vontade de Deus a seu respeito. 

«Maria disse ao Anjo: “Como será 

isto, se eu não conheço homem?”» 

Com um sorriso, o Arcanjo 

responde-lhe em nome de Deus: As 

duas coisas: Virgem e Mãe. Ela será 

a única mulher da história a reunir em 

si estes dois ideais, em princípio 

incompatíveis: a maternidade física e 

a virgindade. «O 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.”» 

Os profetas apresentavam sinais 

como garantia de que falavam da 

parte de Deus. O faraó contempla as 

maravilhas operadas pela vara de 

Moisés, tornando-se numa serpente 

que devora as outras, transformando 

a água em sangue...; Gedeão recebe 

a resposta do velo de lã molhado, 

enquanto a terra à sua volta 

permanece enxuta, e ao invés; 

Zacarias fica mudo, por não acreditar 

na maternidade de Isabel. 

 O Arcanjo oferece também a 

Nossa Senhora um sinal: Isabel, 

apesar a sua idade avançada, vai ser 

mãe. «E a tua parenta Isabel 

concebeu também um filho na sua 

velhice porque a Deus nada é 

impossível.» 

 
 

 

 

Filho de Maria 

sempre Virgem 

O Verbo fez-se homem 
 

«Maria disse então: “Eis a escrava 

do Senhor; faça-se em mim segundo 

a tua palavra”» 

Deus esperava pelo sim de Maria. 

Durante momentos, a Incarnação do 

Verbo e a redenção da humanidade 

esteve suspensa dos lábios de Maria. 

Quantas maravilhas ficam por 

realizar, porque nos negamos a 

colaborar com Deus, aceitando os 

Seus projetos de Amor! 

Maria não responde com 

ostentação e soberba. Ela é a 

humildade personificada, e até na 

resposta dela resplandece esta 

virtude fundamental. Considera-se 

uma escrava, a pessoa de mais baixa 

condição no contexto social da sua 

época.  O escravo não era dono de si 

mesmo, não podia dispor de si 

mesmo. 

Também em casa de Isabel há de 

repetir esta afirmação de humildade: 

«A minha alma glorifica ao 

Senhor [...]. porque olhou para (a pe-

quenez, a insignificância) a humildade 

da sua serva.» 

Pronunciadas estas palavras por 

Maria, Deus, o Verbo, faz-se um de 

nós, com as nossas limitações, 

exceto o pecado. 

Quando o sacerdote — porque 

recebeu o Espírito Santo na sua 

Ordenação — pronuncia sobre a 

hóstia e sobre o cálice as palavras da 

consagração, Deus torna-se presente 

sobre o altar, tão vivo e real como no 

seio de Maria, depois do seu fiat. 

Este pensamento há de ajudar-       

-nos a participar com mais fé e 

devoção na Santa Missa e a recordar 

que Maria está ali também presente, 

porque esta Celebração da Eucaristia 

é obra de Santíssima Trindade e de 

toda a Igreja. 

 
 

 

 

Maria disse então: «Eis a escrava 
do Senhor faça-se em mim  

segundo a tua palavra». 

(Lc 1, 38)  

Fala o Santo Padre 
   

«Cada um de nós é chamado a 
responder, como Maria,  

com um “sim” pessoal e sincero, 
colocando-se plenamente  

à disposição de Deus  
e da sua misericórdia,  

do seu amor.» 
 

Hoje, quarto e último Domingo de 

Advento, a liturgia quer preparar-nos 

para o Natal, já às portas, 

convidando-nos a meditar a narração 

do anúncio do Anjo a Maria. O 

Arcanjo Gabriel revela à Virgem a 

vontade do Senhor, que Ela se torne 

Mãe do seu Filho unigénito: «Eis que 

conceberás e darás à luz um filho, e 

que lhe porás o nome de Jesus. Ele 

será grande e chamar-se-á Filho do 

Altíssimo!» (Lc 1, 31-32). Fixemos o 

olhar nesta simples jovem de Nazaré, 

no momento em que se torna 

disponível à mensagem divina com o 

seu «sim»; vejamos dois aspetos 

essenciais da sua atitude, que para 

nós é modelo do modo como nos 

devemos preparar para o Natal. 

Antes de tudo, a sua fé, a sua 

atitude de fé, que consiste em ouvir a 

Palavra de Deus para se abandonar a 

esta Palavra com plena disponibi-

lidade de mente e de coração. 

Respondendo ao Anjo, Maria disse: 

«Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se 

em mim segundo a tua palavra» (v. 

38). No seu «Eis-me» repleto de fé, 

Maria não sabe por que caminhos se 

deverá aventurar, quais dores deverá 

suportar, quais riscos enfrentar. Mas 

está consciente de que é o Senhor 

que a interpela, e confia totalmente 

nele, abandona-se ao seu amor. Esta 

é a fé de Maria! 

Outro aspeto é a capacidade da 

Mãe de Cristo de reconhecer o tempo 

de Deus. Maria é aquela que tornou 

possível a encarnação do Filho de 

Deus, «a revelação do mistério, 

conservado em segredo durante 

séculos» (Rm 16, 25). Ela tornou 

possível a encarnação do Verbo, 

precisamente graças ao seu «sim» 

humilde e intrépido. Maria ensina-nos 

a captar o momento favorável em que 

Jesus passa na nossa vida e pede 

uma resposta pronta e generosa. E  
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Jesus passa. Com efeito, o mistério 

do nascimento de Jesus em Belém, 

que ocorreu historicamente há mais 

de dois mil anos, concretiza-se como 

acontecimento espiritual, no «hoje» 

da Liturgia. O Verbo, que encontrou 

morada no seio virginal de Maria, na 

celebração do Natal vem bater 

novamente à porta do coração de 

cada cristão: passa e bate à nossa 

porta. Cada um de nós é chamado a 

responder, como Maria, com um 

«sim» pessoal e sincero, colocando-     

-se plenamente à disposição de Deus 

e da sua misericórdia, do seu amor. 

Quantas vezes Jesus passa na nossa 

vida, e quantas vezes nos envia um 

Anjo, e quantas vezes não nos damos 

conta, porque estamos profundamen-

te imersos nos nossos pensamentos, 

nos nossos afazeres e, nestes dias, 

até nos nossos preparativos para o 

Natal, a ponto de não nos aperce-

bermos que Ele passa e bate à porta 

do nosso coração, pedindo acolhi-

mento, pedindo-nos um «sim», como 

fez com Maria. Um Santo dizia: 

«Temo que o Senhor passe!». Sabeis 

por que motivo ele temia? Tinha 

medo de não se dar conta que Ele 

passa. Quando nós sentimos no 

nosso coração: «Gostaria de ser 

melhor... Estou arrependido daquilo 

que fiz...», é precisamente o Senhor 

que bate à nossa porta. Ele faz-nos 

sentir isto: o desejo de sermos 

melhores, a vontade de permanecer-

mos mais próximos dos outros, de 

Deus. Se sentires isto, detém-te! É o 

Senhor que passa! Detém-te para 

rezar, para te confessares e talvez 

para uma pequena limpeza... isto faz 

bem! Contudo, recorda-te: se sentires 

este desejo de melhorar, é Ele que 

bate à tua porta: não O deixes passar! 

No mistério do Natal, ao lado de 

Maria, há uma presença silenciosa de 

São José, como está representado 

em todos os presépios — inclusive 

naquele que podeis admirar aqui na 

Praça de São Pedro. O exemplo de 

Maria e de José é para todos nós um 

convite a acolher com total abertura 

de espírito Jesus, que por amor a nós 

se fez nosso irmão. Ele vem para 

trazer ao mundo a dádiva da paz: 

«Paz na terra aos homens por Ele 

amados!» (Lc 2, 14), como anuncia-

ram em coro os anjos aos pastores. O 

dom precioso do Natal é a paz, e 

Cristo é a nossa paz verdadeira. 

Cristo bate à porta dos nossos 

corações para nos conceder a paz, a 

paz da alma. Abramos as portas a 

Cristo! 

Confiemo-nos à intercessão da 

nossa Mãe e de São José, para viver 

um Natal autenticamente cristão, 

livres de toda a mundanidade, prontos 

para receber o Salvador, o Deus-         

-connosco. 

Papa Francisco,  

Ângelus, Praça de São Pedro, 

dezembro de 2014 

 
 

 

Sabias que… 

A cena da Anunciação 

Maria, era natural de Nazaré, 

humilde povoação da Galileia cujo 

nome em hebraico significa “celeiro”. 

Todas as vivendas desta aldeia 

tinham um celeiro anexo onde as 

pessoas guardavam os frutos da 

colheita: cereais, azeite, vinho… Esta 

aldeia nunca é citada no Antigo 

Testamento.  

O lugar geográfico onde se inicia a 

vida de Jesus, e onde transcorreu e 

sua infância e adolescência, oferece 

uma mensagem religiosa: a simplici-

dade e a humildade presidem na 

existência de Maria e Jesus desde o 

início. 

 
 

 

Judas, o Cireneu e Eu 

(51) 
 

EPÍLOGO 
 

A cruz veio trazer-nos  

a alegria da Ressurreição. 

 Um dos maiores erros do nosso tempo 

é achar que a cruz  

faz os cristãos infelizes. |…|  

O sentido da cruz de Cristo  

é que o Senhor está cheio de amor,  

o Senhor que é só alegria e amor. 

 

(João César das Neves,  

Crónicas do Céu) 

 
 

Como Santa Maria Madalena  

também queremos dizer:  

«Vi o Senhor!» 

  

Já que a alma é de Deus,  

não é pequena:  

poderemos ver mais e ver melhor  

do que os olhos conseguem alcançar, 

 e diremos então, com alegria  

que vimos o Senhor, que nos quis dar 

 seu Corpo e Sangue, na Eucaristia. 

 

 Por isso, de joelhos junto ao altar, 

olhemos para a cruz,  

do chão erguida, 

sabendo que a morte foi vencida  

e já não tem sentido o nosso pranto, 

 pois é o Deus Vivo,  

o Deus três vezes Santo  

que nós vamos, unidos celebrar! 

Maria Teresa M. Gonzalez) 
 

 

 

Oração 
 

Senhor, em vésperas de Natal 

damo-nos conta de muita violência. 

Golpes habilidosos, falsificações, 

armadilhas, subornos, mentiras, 

corrupções, branqueamentos, roubos, 

assassínios, pedofilia, violências, 

desprezos, abandono de crianças, 

guerras, enfim, tanta maldade. 

Abrimos a janela da televisão e estas 

maldades violentas estão, todos os 

dias, ali marcadas. Aclamamos, 

aplaudimos e vitoriamos os violentos 

e os mentirosos. Desde pequenos 

que aprendemos que só sobrevive o 

mais forte.  

Senhor, não queremos que o 

desprezo e o ódio invadam o nosso 

coração. Senhor Jesus, bom mestre 

do perdão e da paz, queremos 

construir o teu Natal. 

Senhor ajuda-nos a ser como Tu. 

 
 

 

Descomplica (39) 
 

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” 

Limpa a imagem distorcida que 

(tantas vezes) tens de ti. Admira a tua  
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força e declara-te uma vencedora. 

Olha bem para trás e vê o quanto já 

passaste, o quanto já caminhaste e o 

quanto já superaste. 

Para que nunca mais te esqueças 

da importância que tem o verbo 

«confiar», cria uma espécie de quadro 

das coisas boas da tua vida. 

Faz recortes ou fotografias desses 

momentos.  

Escolhe frases que te inspirem a 

trabalhar a confiança em ti mesma 

(nos outros e na vida). 

Reserva um minuto por dia para 

pensar nas pessoas da tua vida que 

gostam de ti como és, que te 

encorajam, que te dão força para 

seguires o teu coração. 

O verbo «confiar» começa a ser 

conjugado com força quando 

aprendemos a pedir ajuda, a pedir 

emprestada a força de alguém 

quando a nossa nos falta. Não hesites 

em fazê-lo. As pessoas que te amam 

estão sempre à espera de te poder 

ajudar. Confia. Nelas, em ti e na vida.  
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

Trabalho feito, 

 não tem pressa  

2 

Quem urde e tece. 

 tudo lhe cresce.  

3 

Quem de uma escapa, 

 cem anos vive.  

4 

Quem dá o que lhe dão, 

 é amigo do coração.  

5 

O trabalho do menino é pouco,  

mas quem o rejeita é louco.  

6 

Quem se mete em atalhos, 

 não se livra de trabalhos. 

 
 

 

Curiosidade 

Um centímetro cúbico de qualquer 

gás contém cerca de 27 triliões e 200 

biliões de moléculas. 

Humor 

 

CRACHÁ 

 

Um agente da ASAE vai a uma 

propriedade e diz ao dono, um velho 

agricultor: 

– "Preciso inspecionar a sua 

propriedade. Há uma denúncia de 

plantação ilegal." 

O agricultor diz: 

– "Ok, inspecione o que quiser, 

mas não vá àquele campo ali." 

E aponta para uma determinada 

área. 

O agente da ASAE diz indignado: 

– "O senhor sabe que tenho o 

poder da autoridade comigo?" E tira 

do bolso um crachá mostrando ao 

agricultor:  

"Este crachá dá-me a autoridade 

de ir onde quero.... e entrar em 

qualquer propriedade. Não preciso 

pedir ou responder a nenhuma 

pergunta. Fui claro? Fiz-me 

entender?" 

O agricultor, muito educado, pede 

desculpa e volta para o que estava a 

fazer. 

Poucos minutos depois, ouve uma 

gritaria e vê o agente de autoridade a 

correr para salvar a sua própria vida, 

perseguido pelo Asdrúbal, o maior 

touro da quinta. 

A cada passo o touro vai 

chegando mais perto do agente, que 

parece que será apanhado antes de 

conseguir alcançar um lugar seguro. 

O agente está apavorado. 

O agricultor larga as ferramentas, 

corre para a cerca e grita com todas 

as forças de seus pulmões: 

– "O Crachá, mostre-lhe o 

CRACHÁ!" 

 

IRS 

 

Pedro e Maria estão num voo para 

a Austrália para comemorar o seu 

10.º aniversário de casamento. 

De repente o comandante anuncia 

pelos altifalantes: 

– Senhoras e senhores, tenho 

más notícias. 

Os nossos motores estão a deixar 

de funcionar e vamos tentar aterrar de 

emergência. Por sorte, vejo uma ilha 

não catalogada nos mapas logo 

abaixo de nós, e por isso, vamos 

tentar aterrar na praia. 

Ele aterrou com êxito, mas avisou 

os passageiros: 

– Isto aqui é o fim do mundo e é 

muito provável que não sejamos 

resgatados e tenhamos de viver nesta 

ilha para o resto das nossas vidas! 

Nesse instante, Pedro pergunta à 

mulher: 

– Maria entregaste o nosso IRS 

antes de viajarmos? 

– Ai, perdoa-me Pedro. Esqueci-

me completamente! 

Pedro, eufórico, agarra a mulher e 

afinfa-lhe o maior beijo de todos os 

dez anos de casamento. A Maria não 

entende e pergunta: 

– Pedro! Porque me beijaste desta 

maneira? 

Ele responde: 

– Estamos salvos! Os gajos das 

Finanças vão encontrar-nos! 

 

CORDA VALIOSA 

 

Um homem às portas da morte, 

pede a presença de um padre para se 

confessar e poder morrer em paz:  

Padre: 

– Qual foi o seu maior pecado 

Homem: 

– O meu maior pecado foi ter 

roubado uma corda. 

Padre: 

– O melhor a fazer é devolver a 

corda.  

Homem: 

– Mas eu já não a tenho.  

Padre: 

– Então vá ter com o dono dela e 

dê-lhe 10 euros. 

Homem: 

– Só, só! 

Padre: 

– Dê-lhe 25 euros.  

Homem : 

– Só, só!  

Padre : 

– O que é que a corda tinha para 

valer tanto?  

Homem : 

– Tinha uma vaca na ponta. 
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Jornal concluído em 30 de novembro. 
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