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Humildade diante do 

presépio 
   

RODRIGO LYNCE DE FARIA 

  
Nesta Noite Santa, sobre o povo que 

andava nas trevas, resplandeceu uma 

grande Luz. Sobre cada um de nós, 

especialmente no fundo da nossa alma, 

brilha essa Luz ímpar que marca o 

tempo da História: o nascimento do 

nosso Deus! 

Não há lugar para dúvidas. Deixemo- 

-las para os céticos que, como diz o 

Papa Francisco, por interrogarem 

somente com a razão — esquecendo a 

pequenez de cada ser humano — nunca 

chegam à Verdade com letra maiúscula. 

Nesta Noite não há lugar para a 

indiferença nem para a apatia. Se 

acreditamos de verdade que Deus Se 

fez Homem e veio à Terra para nos 

salvar, tudo o resto — preocupações-

zinhas, egoismozinhos, orgulho ferido — 

adquire um sentido muito relativo. 

Se vivemos bem o Natal — não só de 

um modo exterior-superficial — voltamos 

a redescobrir a nossa grandeza e a 

nossa pequenez. 

Grandeza porque somos de verdade 

filhos de Deus. Ele veio à Terra para nos 

recordar que valemos muito. Não somos 

produtos do acaso. Deus conta 

connosco para recordar a tantos a sua 

dignidade — muitas vezes desfeita por 

um orgulho de pretender viver sem 

contar com Ele. 

Pequenez porque sem Deus não 

podemos nada. Somos o único ser nesta 

Terra que é consciente da sua 

mortalidade. E também somos o único 

que, tantas vezes, se comporta como se 

fosse imortal. Como se fosse Deus. 

Como se não necessitasse da salvação 

que Ele nos traz. 

Não é só Deus que ama o humilde e 

rejeita o soberbo. Nós fazemos o 

mesmo. A modéstia, quando é sincera, 

atrai. Faz com que uma pessoa seja 

amada, a sua companhia desejada e a 

sua opinião valorizada. 

Com Maria e José, possam os 

nossos corações ficar maravilhados 

contemplando Jesus reclinado numa 

manjedoura. E que diante da modéstia 

do nosso Deus brote um propósito 

sincero que resolverá tantas “tragédias” 

da nossa vida: sermos humildes de 

verdade. 
 

 
 

 

 

NATAL:  

Nasceu-nos o Salvador 

Natal do Senhor 

Jesus é o Verbo Deus, nascido do 

Pai antes de todos os séculos. E veio 

habitar entre nós. Está connosco. 

Avivemos hoje a nossa fé, para O 

acolher no presépio do nosso coração. 

 
 
 

 

Introdução 

Deus revelou a Sua justiça.  

Desde o seu início, a história da 

Humanidade – diz-nos a Bíblia – foi uma 

sucessão de pecados. Já no capítulo 6 

do livro do Génesis, o autor sagrado, 

com um antropomorfismo audaz, afirma: 

«O Senhor reconheceu que a maldade 

dos homens era grande na Terra, que 

todos os seus pensamentos e desejos 

tendiam sempre e unicamente para o 

mal. O Senhor arrependeu-se de ter 

criado o homem sobre a Terra, e o seu 

coração sofreu amargamente» (Gn 6, 5-

6). 

Na plenitude dos tempos, Deus 

interveio para fazer justiça ou, como diz 

o Salmo responsorial que nos é proposto 

hoje pela liturgia, para revelar aos olhos 

dos povos a sua justiça. 

Nós conhecemos uma só justiça, a 

forense, aquela justiça retributiva 

administrada pelos juízes nos tribunais, 

onde se cominam (condenam) castigos 

proporcionais às culpas cometidas. Não 

é esta a justiça de Deus. «Sou Deus e 

não um homem» (Os 11,9). Não respon-

de ao pecado com retorsões e 

vinganças, mas dando a maior prova do 

seu amor, doando ao mundo o seu Filho. 

Uma certa teologia do passado 

aplicou levianamente a Deus a nossa 

justiça e apresentou-O como um 

justiceiro. Daí nasceu um cristianismo 

distribuidor de medo, não anunciador do 

Reino que é “justiça, paz e alegria» (Rm 

14, 17). 

No Natal, Deus manifesta a 

imensidão do seu amor incondicional. 

Isto é a sua justiça.  

Todos os povos são convidados a 

contemplá-la com admiração e a deixar-   

-se libertar do medo porque «no amor 

não há temor; pelo contrário, o perfeito 

amor lança fora o temor; de facto, o 

temor pressupõe castigo, e quem teme 

não é perfeito no amor» (1 Jo 4, 18). 

– Como é diferente da minha, 

Senhor, a tua justiça! 
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Antífona de Entrada 

Is. 9, 6 

Um Menino nasceu para nós, um Filho 

nos foi dado.  

Tem o poder sobre os seus ombros  

e será chamado Conselheiro admirável. 
 

 
 

 

Primeira Leitura 
Is 52, 7-10 

 
 

MONIÇÃO: 
 

O profeta Isaías proclama a alegria com a 

chegada do Salvador, que traz a paz a todos 

os povos da terra. 

 
LEITURA: 

 
 

 

Leitura do Livro de Isaías. 
 

7Como são belos sobre os 

montes os pés do mensageiro que 

anuncia a paz, que traz a boa nova, 

que proclama a salvação e diz a 

Sião: «O teu Deus é Rei». 8Eis o 

grito das tuas sentinelas que 

levantam a voz. Todas juntas soltam 

brados de alegria, porque veem com 

os próprios olhos o Senhor que volta 

para Sião. 9Rompei todas em brados 

de alegria, ruínas de Jerusalém, 

porque o Senhor consola o seu 

povo, resgata Jerusalém. 10O Senhor 

descobre o seu santo braço à vista 

de todas as nações e todos os 

confins da terra verão a salvação do 

nosso Deus. 
 

Palavra da Salvação. 
 

  
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

A Leitura anuncia uma mensagem de 

grande alegria. E tu, Leitor, deves sentir essa 

alegria e mostrá-la com um semblante alegre 

à assembleia que te vê e te escuta. Propõe-se 

que “substituas” todos os 5 pontos (“.”) por 

“pontos de exclamação (“!”) Isso ajudar-te-á a 

comunicar melhor esta mensagem de alegria. 

Atenção à palavra “verão”, na última frase 

do texto. Trata-se do verbo ver, não é da 

Estação quente do ano. Pronuncia “verom” e 

não “veram”. (a ortografia é errada, serve 

apenas para ajustar a forma de pronunciar.) 

Ainda acerca desta palavra, é verão no futuro 

(e não é viram, no passado), já que estamos a 

ler Isaías, cerca de 700 a 500 anos antes do 

Presépio do Natal. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
 

Contexto da Leitura 
 

Num dramático dia do mês de julho 

do ano 587 a.C, os soldados de Nabuco-

donosor abrem uma brecha nas 

muralhas de Jerusalém e entram na 

cidade, queimam o templo, o palácio real 

e as casas, fazem prisioneiros e 

deportam para a Babilónia os homens 

válidos. Deixam com vida, em Israel, 

apenas algumas pessoas de entre as 

mais pobres, como vinhateiros e 

camponeses (2 Rs 25, 8-12). 

Na Babilónia, os primeiros anos são 

duros, penosos, tristes. Disso são um 

eco melancólico as palavras do famoso 

canto do exilado: «Junto aos rios da 

Babilónia nos sentámos a chorar, 

recordando-nos de Sião» (SI 137, 1). À 

amargura, à humilhação pela derrota, à 

dor pela perda das pessoas queridas, à 

nostalgia pela própria terra, junta-se uma 

questão inquietante: por que é que o Se-

nhor nos abandonou nas mãos dos 

nossos inimigos?  

Os principais responsáveis pela 

desgraça – concluem unânimes – são os 

soberanos obtusos (rudes) e insensatos 

que nos governaram. Estes não 

escutaram os profetas e conduziram-nos 

à ruína; mas também nós somos 

culpados: deixámo-nos enganar e 

cometemos demasiadas iniquidades. 

Quem poderá agora libertar-nos da 

escravidão? O Senhor permanecerá 

para sempre indignado connosco? 

Repudiou para sempre a sua esposa 

Israel? 

A resposta do Senhor não se faz 

esperar: «Como se pode repudiar a 

esposa da juventude? Por um curto 

momento eu te abandonei, mas, com 

grande amor, volto a unir-me a ti. Ainda 

que os montes sejam abalados e tremam 

as colinas, o meu amor por ti nunca mais 

será abalado, e a minha aliança de paz 

nunca mais vacilará. Quem o diz é o 

Senhor, que tanto te ama» (Is 54, 6-10). 

De facto, um dia o Senhor «lembrou-     

-se do seu amor e da sua fidelidade em 

favor da casa de Israel» (SI 98, 3) e 

decidiu libertar o seu povo. É neste 

ponto da história que se insere a nossa 

Leitura. 

Inserção da Leitura 

Na Babilónia aparece um profeta 

enviado por Deus para anunciar palavras 

de consolação ao seu povo. Ele está tão 

convencido da fidelidade do Senhor que 

fala como se o exílio tivesse já termi-

nado. Para ele o futuro é já realidade: vê 

a caravana dos exilados dirigir-se em 

direção a Jerusalém, um mensageiro 

precede-a, corre, é como se tivesse asas 

nos pés porque quer ser o primeiro a dar 

a boa notícia da chegada dos 

deportados. 

O profeta imagina contemplar a cena 

do alto do monte que domina Jerusalém 

e exclama: «Como são belos sobre os 

montes os pés do mensageiro que 

anuncia a paz, que traz a boa nova» (v. 

7). 

Depois o «sonho» continua: na 

cidade explode a alegria. O que 

acontece? O profeta observa melhor e 

nota as sentinelas que do alto das 

muralhas perscrutam ao longe. 

Inesperadamente correm a anunciar a 

todos uma boa notícia: na coluna de 

pessoas que se aproxima reconheceram 

os exilados que regressam da Babilónia. 

Então a cena torna-se grandiosa: à 

frente da caravana que procede solene e 

majestosamente eles veem o Senhor. É 

Ele quem reconduz o seu povo a 

Jerusalém (v. 8). Na verdade, Ele nunca 

o tinha abandonado. Numa visão, o 

profeta Ezequiel tinha visto a glória do 

Senhor afastar-se da cidade santa 

destruída e seguir o seu povo para o exí-

lio (Ez 10, 18-19; 11, 22-23). Agora 

regressam juntos. 

A escravidão terminou, os sofri-

mentos, as humilhações terminaram, os 

chefes e os reis malvados, os pastores 

maus que tinham explorado e oprimido o 

povo desapareceram para sempre. 

Inicia-se uma nova era, um reino onde o 

Senhor se colocará firme à frente do seu 

povo. 

Depois, a Leitura termina com o 

convite dirigido pelo profeta às ruínas de 

Jerusalém: «rompei todas em brados de 

alegria» (v. 9). As muralhas abatidas 

serão reconstruídas e todos os povos da 

terra contemplarão admirados a obra 

incrível que o Deus de Israel soube 

realizar (v. 10).  
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O que aconteceu realmente a seguir? 

Por volta do ano 520 a.C. um grupo 

de exilados partiu da Babilónia, mas 

como foi grande a sua desilusão! À sua 

chegada não houve nenhuma explosão 

de alegria, o seu regresso foi o contrário 

de um triunfo, o acolhimento foi muito 

frio, surgiram desentendimentos entre os 

residentes e os recém-chegados. Então 

o profeta tinha-se iludido, tinha-se 

enganado? 

O povo começou a entender: o 

regresso da Babilónia era só a imagem 

de uma outra libertação que Deus 

tencionava realizar. 

Israel teria preferido que a profecia 

se cumprisse imediatamente e à letra. 

Tinha-a entendido num sentido material. 

Tinha pensado que Deus iria pôr a sua 

força à disposição dos seus sonhos de 

glória. Tinha entendido mal. Era outro o 

"regresso" surpreendente que Deus tinha 

na sua mente. Esse sim, teria provocado 

uma alegria universal, incontível. 

 
 
 

 

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

 
 

MONIÇÃO: 
 

O salmo é mais um convite à alegria, pela 

salvação para todos os povos da terra. 

 
 

REFRÃO: 
 

TODOS OS CONFINS DA TERRA 

VIRAM A SALVAÇÃO DO NOSSO DEUS. 

 
 

SALMO: 
 

Cantai ao Senhor um cântico novo 

pelas maravilhas que Ele operou. 

A sua mão e o seu santo braço 

Lhe deram a vitória. 

  

O Senhor deu a conhecer a salvação, 

revelou aos olhos das nações a sua 

justiça. 

Recordou-Se da sua bondade e 

fidelidade 

em favor da casa de Israel. 

  

Os confins da terra puderam ver 

a salvação do nosso Deus. 

Aclamai o Senhor, terra inteira, 

exultai de alegria e cantai. 

  

Cantai ao Senhor ao som da cítara, 

ao som da cítara e da lira; 

ao som da tuba e da trombeta, 

aclamai o Senhor, nosso Rei. 

 
 
 

 

Segunda Leitura 
Hb 1, 1-6 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Este texto do princípio da Carta aos 

Hebreus é o resumo de toda a história da 

salvação. Com  Jesus é  Deus que vem falar-

nos diretamente. 

 
 

LEITURA: 

 
 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 
1Muitas vezes e de muitos modos 

falou Deus antigamente aos nossos 

pais, pelos Profetas. 2Nestes dias, 

que são os últimos, falou-nos por 

seu Filho, a quem fez herdeiro de 

todas as coisas e pelo qual também 

criou o universo. 3Sendo o Filho 

esplendor da sua glória e imagem da 

sua substância, tudo sustenta com a 

sua palavra poderosa. Depois de ter 

realizado a purificação dos pecados, 

sentou-Se à direita da Majestade no 

alto dos Céus 4e ficou tanto acima 

dos Anjos quanto mais sublime que 

o deles é o nome que recebeu em 

herança. 5A qual dos Anjos, com 

efeito, disse Deus alguma vez: «Tu 

és meu Filho, Eu hoje Te gerei»? E 

ainda: «Eu serei para Ele um Pai e 

Ele será para Mim um Filho»? 6E de 

novo, quando introduziu no mundo o 

seu Primogénito, disse: «Adorem-     

-n’O todos os Anjos de Deus». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Atenção às duas interrogações no texto: 

fá-las com voz grave, não aguda. É como se 

na empresa, o Patrão se virasse para ti e 

dissesse: 

– Não estou a gostar nada do que ouço 

dizer de mim aqui dentro!  

E tu respondes: 

– Mas eu alguma vez falei disso?! 

As duas interrogações do texto são feitas 

num tom igual ou aproximado a este. 

Exercita as palavras: substância / 

purificação / Primogénito / Adorem-n’O / e 

outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Não se fala só com a língua. Um 

rosto escurecido, um sorriso, um simples 

olhar, uma carícia, um aperto de mão, 

muitas vezes comunicam, melhor do que 

as palavras, o que se tem na mente e no 

coração. Uma prenda está carregada de 

mensagens, mesmo quando não é 

acompanhada por um bilhete. Até 

mesmo o silêncio pode ser «palavra». 

No famoso relato do encontro de Elias 

com Deus no Horeb, depois de ter dito 

que Deus não estava no vento 

impetuoso, no terramoto e no fogo, o 

texto sagrado continua: «Depois do fogo 

ouviu-se o murmúrio de uma brisa 

suave» (1 Rs 19, 12). Era Deus que se 

manifestava... no silêncio. 

Ele intervém no mundo apenas com 

a sua palavra e a Leitura diz-nos que se 

dirigiu aos homens de vários modos.  

Nos tempos antigos falou através da 

criação. 

É normal que a criação fale de Deus 

porque teve origem na sua palavra. Em 

todos os acontecimentos, em todos os 

fenómenos da natureza, no sol que 

nasce, na chuva que banha os campos, 

no movimento harmonioso e regular dos 

astros, é possível escutar a mensagem 

de Deus. 

Quem – talvez porque distraído ou 

encantado pela beleza das coisas – não 

consegue distinguir esta voz, é chamado 

na linguagem bíblica «insensato». Não 

malvado ou culpado, mas «insensato», 

ou seja, infeliz porque, na sua 

obtusidade, deixa escapar o sentido de 

tudo o que existe e acontece. Observa o 

autor do livro da Sabedoria: «Sim, 

insensatos são todos aqueles homens 

em que se instalou a ignorância de Deus 

e que, a partir dos bens visíveis, não fo-

ram capazes de descobrir aquele que é, 

nem, considerando as obras, reconhe-

ceram o Artífice. Se, fascinados pela sua 

beleza, os tomaram por deuses, 

aprendam quão mais belo que tudo é o 

Senhor, pois foi o próprio autor da beleza 

que os criou» (Sb 13, 1.3). 

Este modo de comunicar através da 

criação, todavia, é o menos perfeito. O 

povo de Israel teve o privilégio de ouvir a  
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voz do Senhor de forma mais nítida do 

que os pagãos: ouviu-a pelos profetas (v. 

1). O Senhor manifestava a estes 

homens santos o seu pensamento para 

que estes o comunicassem ao povo. «O 

Senhor Deus nada faz – dizia Amós –

sem revelar o seu segredo aos seus 

servos, os profetas» (Am 3,7).  

Mas nos últimos séculos antes de 

Cristo, devido à infidelidade do homem, 

o céu fecha-se. Deus já não envia os 

seus profetas e o povo faz a dolorosa 

experiência do silêncio de Deus. O 

profeta Amós tinha-o predito: «Vague-

arão de um mar a outro mar, indo à toa 

(ao acaso) desde o Norte até ao Oriente, 

à procura da palavra do Senhor, e não a 

encontrarão» (Am 8, 12). 

Até quando Deus não irá dirigir a 

palavra ao seu povo? Ficará indignado 

para sempre? (SI 79, 5). O israelita 

piedoso suplicava: «Quem me dera que 

rasgasses os céus e descesses!» (Is 63, 

19). 

Quando chegou a plenitude dos 

tempos, enquanto nós éramos seus 

inimigos (Rm 5, 6), Deus rasgou os céus 

e mandou ao mundo o seu próprio filho: 

a sua imagem perfeita, a sua «Palavra», 

o seu «Verbo» (v. 2-3). 

Jesus é a revelação mais elevada, 

mais clara, mais eloquente do Pai. 

Vendo-o a Ele vê-se o Pai (Jo 14, 9). Ele 

é o fulgor irradiado pelo Pai – como 

afirma também Paulo – «o Deus que 

disse: "das trevas brilhe a luz", foi quem 

brilhou nos nossos corações, para 

irradiar o conhecimento da glória de 

Deus, que resplandece na face de 

Cristo» (2 Cor 4, 6).   

A última parte da Leitura (v. 4-6) 

insiste na superioridade incomparável da 

revelação obtida através de Jesus. Os 

Hebreus afirmavam que Deus lhes tinha 

falado servindo-se até dos anjos. O autor 

da carta rebate: Jesus é imensamente 

superior aos anjos. Como prova, cita três 

textos da Escritura e conclui: «Adorem-

no todos os anjos de Deus» (v. 6). 

 
 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
 

 

MONIÇÃO: 
 

O Evangelho que escutaremos é uma das 

mais belas páginas da Bíblia, exposição 

magnífica do mistério da Incarnação. 

Aclamemos o Senhor com alegria. 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
Santo é o dia que nos trouxe a luz. 

Vinde adorar o Senhor. 

Hoje, uma grande luz desceu sobre a 

terra. 
 

 
 

 

Evangelho 

Jo 1, 1-18 

 
 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São João 
 

No princípio era o Verbo e o Verbo 

estava com Deus e o Verbo era Deus. 

No princípio, 2Ele estava com Deus.  
3Tudo se fez por meio d’Ele e sem Ele 

nada foi feito. 4N’Ele estava a vida e a 

vida era a luz dos homens. 5A luz brilha 

nas trevas e as trevas não a receberam.  
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. 9O Verbo era a luz 

verdadeira, que, vindo ao mundo, ilumina 

todo o homem. 10Estava no mundo e o 

mundo, que foi feito por Ele, não O 

conheceu. 11Veio para o que era seu e 

os seus não O receberam. 12Mas, 

àqueles que O receberam e acreditaram 

no seu nome, deu-lhes o poder de se 

tornarem filhos de Deus. 13Estes não 

nasceram do sangue, nem da vontade 

da carne, nem da vontade do homem, 

mas de Deus. 14E o Verbo fez-Se carne 

e habitou entre nós. Nós vimos a sua 

glória, glória que Lhe vem do Pai como 

Filho Unigénito, cheio de graça e de 

verdade. 15João dá testemunho d’Ele, 

exclamando: «Era deste que eu dizia: ‘O 

que vem depois de mim passou à minha 

frente, porque existia antes de mim’».  
16Na verdade, foi da sua plenitude que 

todos nós recebemos graça sobre 

graça. 17Porque, se a Lei foi dada por 

meio de Moisés, a graça e a verdade 

vieram por meio de Jesus Cristo. 18A 

Deus, nunca ninguém O viu. O Filho 

Unigénito, que está no seio do Pai, é que 

O deu a conhecer. 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO 

 
Todos os autores cuidam com 

particular empenho da primeira página 

dos seus livros porque constitui a folha 

de apresentação de toda a obra. Não só 

deve ser agradável e cativante, mas 

deve também acenar aos temas 

essenciais que serão tratados. É um 

modo de espevitar (de estimular) o 

interesse e curiosidade do leitor. 

Para introduzir o seu Evangelho, 

João compõe um hino tão sublime, tão 

elevado que lhe mereceu, justamente, o 

título de «águia» entre os evangelistas. 

Neste prólogo, como na ouverture de 

uma sinfonia, é possível ver os motivos 

que depois serão retomados e 

desenvolvidos nos capítulos sucessivos: 

Jesus enviado pelo Pai, fonte de vida, 

luz do mundo, cheio de graça e de 

verdade, Unigénito no qual se revela a 

glória do Pai. 

Primeira parte 

Na primeira parte (v.1-5), João 

parece descolar de uma imagem querida 

da literatura sapiencial e rabínica: a 

«Sabedoria de Deus» representada 

como uma mulher encantadora e 

deliciosa. Assim se apresenta a si 

mesma a «Sabedoria» no livro dos 

Provérbios: «O Senhor criou-me, como 

primícias das suas obras, desde o 

princípio, antes que criasse coisa 

alguma. Desde a eternidade fui formada, 

desde as origens, antes dos primórdios 

(do começo) da terra. Ainda não havia os 

abismos e eu já tinha sido concebida; 

ainda as fontes das águas não tinham 

brotado; antes que as montanhas 

fossem implantadas, antes de haver 

outeiros, eu já tinha nascido. Ainda Ele 

não tinha criado a terra nem os campos, 

nem os primeiros elementos do mundo. 

Quando Ele formava os céus, ali estava 

eu; quando colocava a abóbada em cima 

do abismo, quando condensava as 

nuvens nas alturas, quando continha as 

fontes do abismo, quando fixava ao mar 

os seus limites, para que as águas não 

ultrapassassem a sua orla; quando 

assentou os fundamentos (os “alicerces”) 

da terra, eu estava com Ele»  (Pr 8, 22-

29). 

Trata-se de uma personificação 

retomada também do livro de Ben-Sirá 

onde se afirma que a Sabedoria está 

como que encarnada na Torah, na Lei, e 

estabeleceu a sua tenda em Israel  (Eclo 

“Ben-Sirá” 24, 3-8.22). 
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João conhece bem estes textos e – 

talvez até com um toque polémico para 

com o judaísmo – retoma-os e aplica-os 

a Jesus.   

É Ele – diz – a Sabedoria de Deus 

que veio estabelecer a sua tenda no 

meio de nós, é Ele, e não a lei mosaica 

(a de Moisés), quem revela aos homens 

o rosto de Deus e a sua vontade. Ele é o 

Verbo, a Palavra última e definitiva de 

Deus, é aquela mesma palavra pela qual 

Deus, no princípio, criou o mundo. 

Mas não só. Ao contrário da 

Sabedoria personificada (Eclo “Ben-Sirá” 

24, 9), a Palavra de Deus – que em 

Jesus se fez carne – não foi criada, mas 

estava com Deus, existia desde a 

eternidade e era Deus.  

Para Israel a Sabedoria é «uma 

árvore de   vida   para   aqueles   que a 

praticam» (Pr 3, 18). João esclarece: a 

Sabedoria de Deus manifestou-se 

plenamente na pessoa histórica de 

Jesus. É Ele, já não a Lei, a árvore da 

vida. 

A vinda desta Palavra ao mundo 

divide a história em duas partes: antes e 

depois de Cristo, trevas sem Ele, luz 

onde Ele está. Palavra que, como uma 

espada, penetra no íntimo de cada 

homem e separa nele aquilo que é «filho 

da luz» do que é «filho das trevas». As 

trevas tentarão subjugar esta luz, mas 

não conseguirão. Também a resposta 

negativa do homem não poderá sufocá-      

-la e no fim levará a melhor no coração 

de cada um de nós. 

Segunda parte 

A segunda parte (v. 6-8) é um 

primeiro entreato narrativo que introduz a 

figura do Baptista. Dele não se diz que 

«estava com Deus». João é um simples 

homem suscitado por Deus para uma 

missão. Devia ser a testemunha da luz. 

O seu papel é tão importante que chega 

a ser sublinhado por três vezes. 

Ele não era a luz, mas soube 

reconhecer a luz verdadeira e indicá-la a 

todos. 

Terceira parte 

A terceira parte (v. 9-13) desenvolve 

o tema de Cristo-luz e a resposta dos 

homens perante a sua vinda ao mundo. 

O hino abre-se com um grito de 

alegria: «O Verbo era a luz verdadeira.» 

Jesus é a luz autêntica, em 

contraposição ao cintilar ilusório, aos 

fogos de artifício, às miragens, aos 

clarões enganadores projetados pela 

sabedoria dos homens. 

A este grito entusiástico contrapõe-    

-se, porém, uma lamentação: «o 

mundo... não o conheceu.» É a recusa, a 

oposição, o fechar-se à luz. Os homens 

preferem a obscuridade porque estão 

afeiçoados às obras do mal (Jo 3, 19).  

Nem sequer os Israelitas – «os seus» 

– a acolhem. E, no entanto, deveriam 

reconhecer em Jesus a manifestação 

divina, a encarnação da «Sabedoria de 

Deus», daquela Sabedoria que «por toda 

a parte procurou um lugar onde pudesse 

descansar, um lugar onde pudesse 

morar» e que precisamente em Israel 

tinha encontrado a sua morada. O 

Criador do universo tinha-lhe dado esta 

ordem: «Habita em Jacob, e toma Israel 

como tua herança» (Eclo  “Ben-Sirá” 24, 

7-8). 

Surpreende a recusa da luz e da vida 

por parte dos homens, até mesmo dos 

mais preparados e bem-dispostos. 

Também Jesus se admirará um dia da 

incredulidade dos seus conterrâneos (Mc 

6, 6). Isto significa que a luz que vem do 

alto não se impõem, não cria violência, 

deixa livre, mas coloca perante uma 

decisão obrigatória: é preciso escolher 

entre «bênção e maldição» (Dt 11, 27-

28), entre «vida e morte» (Dt 30, 15). 

Esta parte termina com a visão 

gloriosa daqueles que acreditaram na 

luz. Acreditar não quer dizer dar a 

própria aprovação intelectual a um 

pacote de verdades, mas acolher uma 

pessoa, a Sabedoria de Deus que se 

identifica com Jesus. 

A quem nele confia é concedido «um 

direito» inaudito (quase inacreditável): o 

de se tomarem filhos de Deus. É o 

nascer do alto de que Jesus fala a Ni-

codemos (Jo 3, 3), renascer este que 

não tem nada a ver com o nascimento 

natural que está ligado à sexualidade, ao 

querer do homem. A geração de Deus é 

de outra ordem, é obra do Espírito. 

Quarta parte 

A quarta parte (v. 14) «E o Verbo fez- 

-se carne e habitou entre nós.» É o 

momento culminante de todo o prólogo e 

são as palavras do Evangelho que hoje 

ouviremos. Estão ainda carregadas com 

a admiração alegre e estupefacta dos 

cristãos das primeiras comunidades 

diante do mistério de Deus que por amor 

se despoja da sua glória, anula-se a si 

mesmo e vem habitar a nossa tenda. 

«Carne» na linguagem bíblica indica 

o homem no seu aspeto de ser débil, 

frágil, perecível (mortal). Percebe-se aqui 

a dramática contraposição entre «carne» 

e «Palavra de Deus» expressa de forma 

tão eficaz no famoso texto de Isaías: 

«Toda a gente é como erva e toda a sua 

beleza como a flor dos campos. A erva 

seca, a flor murcha, mas a palavra do 

nosso Deus permanece eternamente» 

(Is 40, 6-8).  

Quando João diz que o «Verbo» se 

tornou carne não afirma simplesmente 

que tomou um corpo mortal, que se 

revestiu de músculos, mas que se tornou 

um de nós, que se fez em tudo seme-

lhante a nós (incluindo os sentimentos, 

as paixões, as emoções, os 

condicionamentos culturais, o cansaço, a 

fadiga, a ignorância – sim, também a 

ignorância – e depois as tentações, os 

conflitos interiores...). Em tudo seme-

lhante a nós, exceto no pecado. 

«Nós vimos a sua glória.» O homem 

bíblico tinha a consciência de que o olho 

humano é incapaz de ver Deus. Dele 

apenas se pode contemplar a «glória», 

ou seja, os sinais da sua presença, os 

seus gestos de potência a favor do seu 

povo: «Mostrarei o meu poder contra o 

faraó e contra todo o seu exército, os 

seus carros e os seus cavaleiros» (Ex 

14, 17).   

Ouve-se ecoar nesta frase do 

prólogo, as expressões repletas de 

intensa comoção da primeira carta de 

João: «O que existia desde o princípio, o 

que ouvimos, o que vimos com os 

nossos olhos, o que contemplámos  e  

as  nossas mãos tocaram relativamente 

ao Verbo da Vida, – de facto, a Vida 

manifestou-se; nós vimo-la, dela damos 

testemunho e anunciamos-vos a Vida 

Eterna que estava junto do Pai e que se 

manifestou a nós – o que nós vimos e 

ouvimos,  isso  vos  anunciamos,  para  

que também vós estejais em comunhão 

connosco. E nós estamos em comunhão 

com o Pai e com o seu Filho, Jesus 

Cristo. Escrevemos-vos isto para que a 

nossa alegria seja completa» (1 Jo 1, 4). 

João fala no plural porque pretende 

referir a experiência dos cristãos das 

suas comunidades que, com o olhar da 

fé, conseguiram ver, para lá do véu da 

«carne» de Jesus humilhado e crucifi-

cado, o rosto de Deus. 

O Senhor manifestou muitas vezes a 

sua glória com sinais e prodígios, mas 

nunca se tinha revelado de forma tão 

clara e evidente como no seu 

«Unigénito, cheio de graça e de 

verdade». «Graça e verdade» é uma 

expressão bíblica que significa «amor 

fiel». Encontrámo-la no Antigo Testa-

mento quando o Senhor se apresenta a 

Moisés como «o Deus misericordioso e  
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clemente, vagaroso na ira, cheio de 

bondade e de fidelidade» (Ex 34, 6). Em 

Jesus está presente a plenitude do amor 

fiel a Deus. Ele é a demonstração 

irrefutável de que nada poderá nunca 

superar a benevolência de Deus. 

Quinta parte 

A quinta parte (v. 15) é o segundo 

entreato. Volta a aparecer o Baptista, e 

desta vez ele fala no presente: «dá 

testemunho» a favor de Jesus. 

«Exclamando» aos homens de todos os 

tempos que Ele é único. 

Sexta parte 

A sexta parte (v. 16-18) é um cântico 

de alegria do qual transborda o 

reconhecimento da comunidade a Deus 

pelo dom recebido. Dom incomparável. 

Também a lei de Moisés era um dom de 

Deus, mas não era definitiva. As 

disposições externas que ela continha 

não tinham a possibilidade de comunicar 

«a graça e a verdade», isto é, a força 

que permite ao homem corresponder ao 

amor fiel de Deus. A «graça e verdade» 

foi doada por meio de Jesus. Aparece 

aqui, pela primeira vez, o seu nome. 

A Deus nunca ninguém o viu 

A Deus, nunca ninguém o viu. É uma 

afirmação que João utiliza com 

frequência (Jo 5, 37; 6, 46) e (1 Jo 4, 

12.20). Encontrámo-la já no Antigo 

Testamento: «Disse ainda o Senhor: "Tu 

não poderás ver a minha face, pois o 

homem não pode contemplar-me e conti-

nuar a viver"» (Ex 33, 20). 

As manifestações, as aparições, as 

visões de Deus relatadas no Antigo 

Testamento não eram visões materiais, 

mas um modo humano de descrever as 

revelações dos pensamentos, da vonta-

de, dos projetos do Senhor. 

Mas agora é possível ver realmente, 

concretamente Deus, observando Jesus. 

Para conhecer o Pai não é necessário 

elaborar raciocínios filosóficos ou perder-

-se em dissertações subtis. Basta 

contemplar Cristo, observar aquilo que 

faz, o que diz, o que ensina, como se 

comporta, como ama, a quem prefere, 

com quem convive, com quem vai jantar, 

quem escolhe, quem repreende, quem 

defende. Basta, sobretudo, contemplá-lo 

no momento mais alto da sua «glória», 

quando é elevado na cruz. Naquela 

suma manifestação de amor. o Pai disse 

tudo. 
 

 
 

 

Oração Universal 

 
 

1  

Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, 

para que revelem e anunciem em toda a 

parte 

que Jesus é o Verbo eterno de Deus Pai, 

oremos ao Senhor. 

2  

Por todos os responsáveis das nações, 

para que unam os seus esforços e 

vontades 

em favor da paz e do progresso em toda 

a terra, 

oremos ao Senhor. 

3  

Pelos estrangeiros que moram entre nós, 

para que sejam respeitados na sua 

dignidade 

e encontrem mãos amigas que os 

acolham, 

oremos ao Senhor. 

4  

Pelos pais que vivem na tristeza 

e pelos filhos que cresceram sem amor, 

para que Deus lhes dê a paz e a alegria, 

oremos ao Senhor. 

5  

Por todos nós que celebramos o Natal, 

para que Jesus nos guarde em sua 

graça 

e nos torne mais atentos uns aos outros, 

oremos ao Senhor. 
 

 
 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Salmo 97, 3 
 

Todos os confins da terra  

viram a salvação do nosso Deus. 

 
 
 

 

Monição da Comunhão 
 

O Verbo de Deus fez-se carne e veio 

habitar em nossa terra. Mais ainda, quis 

vir até ao nosso coração, ser hóspede de 

cada um de nós. Vamos tu e eu acolhê-    

-Lo bem! 

 
 
 

 

Agenda Santoral 

 

Dia 26 – S. Estevão (Primeiro Mártir).  

 
 
 

 

Habitou entre nós 

 
São João, neste Evangelho, 

apresenta-nos uma bela e profunda 

meditação sobre a vinda de Jesus à 

terra, que celebramos neste Natal. Veio 

na humildade do presépio. Veio habitar 

entre nós. 

Na Eucaristia continua a ser 

o Emanuel – o Deus connosco, 

anunciado pelo profeta Isaías. 

É nosso hóspede em tantos lugares 

(nas igrejas) das nossas terras. 

Podemos visitá-Lo, estar com Ele, adorá-

Lo. Quantas vezes está esquecido em 

nossas igrejas. Um bispo santo 

promoveu a Obra dos Sacrários 

Calvários, dos sacrários abandonados, 

que ninguém visita, animando a fazer ali 

companhia e desagravar a Jesus. 

Que bonito ver, em algumas terras, 

organizarem-se para que Jesus tenha 

visitas todos os dias! 

Francisco, o pastorinho de Fátima, 

canonizado há poucos anos, é exemplo 

deste amor a Jesus escondido, como ele 

gostava de dizer. E passava horas a fio 

junto d’Ele, para O consolar! 

 
 
 

 

No princípio era 

o Verbo 

 
O apóstolo explica-nos que Jesus é o 

Verbo de Deus, que existe com o Pai 

desde toda a eternidade. É Deus de 

Deus, da mesma natureza que o Pai. É o 

Filho Unigénito. É a segunda Pessoa da 

Santíssima Trindade. 

Por Ele o Pai criou todas as coisas. E 

tudo subsiste por Ele. 

E, apesar disso, está escondido na 

Eucaristia. Sem perder nada do Seu 

poder e da Sua majestade. Que 

saibamos adorá-Lo na hóstia 

consagrada. Interiormente, quando se 

levanta a hóstia e o cálice, na Santa 

Missa. 

Que O adoremos exteriormente nas 

ocasiões sugeridas pela Igreja, como as 

procissões eucarísticas, sobretudo a do 

Corpo de Deus, que temos de viver com 

fé e entusiasmo. Por esse mundo fora há 

terras que primam por este amor a Jesus 

na hóstia santa com as ruas atapetadas 

das mais belas flores. Noutros lugares 

com cortejos fluviais em honra de Jesus 

Sacramentado. 
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Por cá, pelas nossas terras onde 

essas procissões acontecem, como é 

desconsolador ver os admiradores na 

margem da estrada que nem sequer se 

dignam genufletir à passagem do 

Senhor. 

O Sagrado Lausperene procura levar 

as dioceses a manterem-se em 

permanente velada em honra de Jesus 

na Hóstia consagrada. Que cada 

paróquia saiba tomar a sério essa 

honrosa responsabilidade de acompa-

nhar mais o Senhor.  

Aproveitemos também as exposições 

solenes, ou a tradicional bênção do 

Santíssimo para mostrar que temos fé na 

presença viva de Jesus, verdadeiro Deus 

e verdadeiro homem. São devoções que 

a Igreja continua a recomendar e que 

podem ganhar nova vida. Em Roma, nas 

grandes basílicas encontramos todos os 

dias o Senhor solenemente exposto 

nalguma das suas capelas. E é bonito 

verificar que há por ali muita gente a 

rezar. Em muitos outros lugares do 

mundo as grandes catedrais estão a 

copiar esta bela iniciativa. 

Aproveitemos ainda para nos 

examinarmos sobre o respeito e silêncio 

com que estamos nas igrejas. Em 

casamentos, funerais e batizados 

pessoas que se dizem cristãs não sabem 

ser bem-educadas na casa de Deus. A 

muitos sacerdotes apetecia pegar nas 

cordas como Jesus e expulsar essa 

gente dizendo-lhes: – “esta casa é casa 

de oração e não covil de ladrões”. 

(Lc 19,46). Ou ao menos como um 

pároco pedia às pessoas: –Por favor 

rezem mais baixo! 

Ensinemos as crianças desde 

pequeninas a visitar Jesus, a entrarem 

na igreja, a estarem na missa. E isso é 

um trabalho sobretudo das boas mães. 

 
 
 

 

Falou-nos por Seu Filho 
  
Há anos a Igreja publicou um 

documento que foi criticado sobretudo 

por alguns que não o leram. 

O ecumenismo verdadeiro há de 

levar a amar todos os homens, a 

fomentar o diálogo com todas as 

religiões. Mas a Igreja não pode deixar 

de lembrar que a religião verdadeira é só 

uma, aquela que Jesus ensinou e que se 

encontra na Igreja Católica. 

Jesus é o Verbo de Deus, veio falar-     

-nos, como proclamava a Segunda 

Leitura. “Deus falou antigamente pelos 

profetas. Nestes dias, que sãos os 

últimos, falou-nos por Seu Filho”. 

E o Evangelho dizia que “o Verbo era 

a luz verdadeira que ilumina todo o 

homem”. E ainda: “a graça e verdade 

vieram por meio de Jesus Cristo. A Deus 

nunca ninguém O viu. O Filho Unigénito, 

que está no seio do Pai, é que O deu a 

conhecer”. 

A Igreja e cada um de nós tem de o 

lembrar a todos à nossa volta. Em 

primeiro lugar àqueles que pensam fazer 

uma religião à sua medida. Depois 

àqueles que sonham com uma religião 

tipo salada russa, a mistura de todas as 

que existem. 

Temos de aceitar plenamente aquilo 

que Jesus ensinou e continua a ensinar-     

-nos na Sua Igreja, fundada sobre Pedro 

e os Apóstolos. O sucessor de Pedro 

recebeu a missão de transmitir com 

autoridade e fidelidade a doutrina de 

Jesus. 

O Evangelho deixava uma queixa 

sempre atual: “a luz brilha nas trevas e 

as trevas não a receberam. O 

Verbo…veio para o que era Seu e os 

Seus não O receberam” . 

Que saibamos acolher em cada 

missa a palavra de Jesus. Ele continua a 

falar-nos. E temos de levar a Sua 

mensagem a todos os homens. Era isso 

que o Papa São João Paulo II lembrava 

aos dois milhões de jovens, em Roma no 

ano 2.000, na Jornada Mundial da 

Juventude. “O Papa acompanha-vos 

com o seu afeto e parafraseando uma 

frase de Santa Catarina de Sena diz-       

-vos:  Se sois o que deveis ser pegareis 

o fogo ao mundo inteiro”. 

E dizia-lhes também: “ao voltar à 

vossa terra ponde a Eucaristia no centro 

da vossa vida pessoal e comunitária: 

amai-a, adorai-a e celebrai-a sobretudo 

ao domingo, dia do Senhor… Sede vós 

mesmos, testemunhas, fervorosos da 

presença de Cristo, em nossos altares”.  

Que A Virgem, que soube ouvir a 

Palavra de Deus, que acolheu em Si o 

Verbo de Deus, a Palavra viva e eterna 

do Pai, nos ensine a dá-Lo ao mundo 

que nos rodeia e que vive em tantos 

lugares ainda nas trevas do velho ou 

dum novo paganismo. 

 
 
 

 

Sabias que… 

Num presépio 

Os evangelhos não citam “o boi e o 

jumento” dos nossos presépios 

tradicionais. Lucas, no seu relato do 

nascimento, diz três vezes “deitado 

numa manjedoura”. Este dado faz 

referência a um texto de Isaías, que 

contém uma dura constatação, sob a sua 

aparente inocência. 

O referido texto de Isaías coloca na 

boca de Javé uma censura ao povo de 

Israel pelo seu esquecimento: “O boi 

conhece o seu dono, porém Israel não 

conhece o seu Senhor” (Is 1, 3). O 

evangelho constata que os importantes 

do povo de Israel não reconheceram a 

Jesus. 
 

 
 

 

Descomplica (40) 
 

Transforma a tua vida 
 

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

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, 

Persistir, Agradecer,  
Avançar e Descomplicar. 

 

Quarto verbo: “Esperar” 

Acredito, pelo que aprendi, que viver 

é largar e seguir em frente. Dou todos os 

passos a confiar na única bússola que 

me conhece pelo lado de dentro. Às 

vezes (tantas vezes) erro o caminho. Às 

vezes (tantas vezes) dou dezenas de 

passos atrás. Às vezes (quase todas as 

vezes) agradeço o desvio, agradeço o 

travão, agradeço a queda, agradeço o 

chão. 

Não adio nada do que (acredito que) 

pode mudar a minha vida para sempre. 

E mesmo não sabendo o que vem pela 

frente, confio que só pode ser bom.  

Afinal, a minha geometria é simples: dou 

o melhor de mim à vida, mereço receber 

o melhor que a vida tem para mim.  

– Sei esperar. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 

 

Oração 
 

Senhor, Tu és a luz que ilumina os 

que vivem na tristeza.  

Ensina-nos a viver contentes este 

Natal. 

Senhor, Tu és a paz que nasce do 

perdão e destrói as armas da guerra. 

Ensina-nos a perdoar neste Natal.  

Senhor, Tu és a ternura que nos 

torna irmãos e desfaz as fronteiras.  

Ensina-nos a viver em amizade neste 

Natal. 
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Seis Adágios populares 
 

1 

Vale mais um ano á volta, 

 do que nunca á porta. 

2 

Quem porfia, 

 mata caça. 

3 

O mundo é uma bola, 

 quem anda nele é que se amola. 

4 

O rabo do cabrito, 

 é o mais ruim de esfolar. 

5 

Quem de novo baila bem, 

 de velho jeito lhe tem. 

6 

Quem de novo não vai, 

 de velho não escapa. 
 

 
 

 

Humor 

 

Nunca mais me procures 
 

Todos os dias o Alfredo apanhava 

porrada da mulher. Certo dia, um 

barman a quem ele se queixava sugere-     

-lhe que, da próxima vez que levasse da 

mulher, pelo menos começasse a gritar: 

– "Toma, toma, toma" (para que os 

vizinhos pensassem que era ele a bater 

nela). 

     Dito e feito, o Alfredo embebeda-se 

para ganhar coragem, chega a casa, a 

mulher começa a bater-lhe e ele começa 

a gritar:  

– Toma! Toma! sua cadela! É para 

aprenderes! A partir de agora quem 

manda aqui sou eu!  

Quanto mais lhe bate, mais grita e, a 

mulher, de tão irritada que fica, agarra 

nele e atira-o pela janela do vigésimo 

andar. 

      Conforme vai caindo e passa de 

andar em andar, o Joãozinho continua a 

gritar: 

     – E vou-me embora! E nunca mais 

me procures! 

 

Emagrecer e engordar 
 

O Vitorino chega a casa e vai ao 

frigorífico. Quando abre a porta depara-    

-se com uma foto de uma modelo 

esbelta, em fato de banho. Pergunta ele 

à mãe: 

 – Ó mãe... Que é esta foto dentro do 

frigorífico? 

     – Isso? Fui eu que pus aí para ter 

atenção à minha figura e não comer 

demasiado, que é para ver se emagreço. 

     – Ah... E está a resultar?  

– Bem... Eu já emagreci 3 quilos... 

Mas o teu pai já engordou 10... 

 

Papagaio 

 

O ladrão Tomás ia assaltar uma 

casa, quando viu na porta um cartaz que 

dizia: “CUIDADO COM O PAPAGAIO!”  

Não temeu. Entrou e viu o papagaio. 

Chegou-se ao pé dele e disse-lhe:  

 – Eh? É com isto que tenho de ter 

cuidado?!  

Começou a entrar na sala e foi então 

que ouviu o papagaio dizer: 

 – "LADRÃO, PEGA “MAX”! PEGA 

“MAX”!  

(E aparece “disparado” um cão 

pastor alemão…). 

 

Supositórios 
 

O Toninho vai à farmácia e pede: 

– Senhor Jaime, dê-me uma caixa de 

supositórios.  

Distraído, o miúdo pega na caixa e 

vai saindo da farmácia sem entregar o 

dinheiro.  

– É para pôr na conta da sua mãe? –

Pergunta o farmacêutico.  

– Não, é para pôr no “c…” do meu 

pai! 

(aonde é que se introduzem 

os supositórios?). 

 

Adivinhar 
 

O professor de ciências era muito 

nervoso. Um dia levou para a aula a pata 

de um pássaro. Apontou para o Nelito e 

perguntou-lhe: 

– Olhando, observando esta pata de 

pássaro, responda-me: qual é a família, 

gênero e espécie do animal? 

– Como é que eu vou saber isso tudo 

a ver apenas uma pata? 

– Seu ignorante – gritou o professor. 

– Você está suspenso!  

E pegando uma caneta e um papel, 

perguntou ao Joãozinho: 

– Qual é o seu nome completo? 

O Joãozinho estendeu a mão para o 

professor e disse: 

– Adivinhe. 

 
 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

Poema de Natal 
 
 

NATAL… 

Mais uma vez, NATAL! 

Mais uma vez o mundo é Belém 

“Casa do Pão” bornal 

daquilo que a gente não tem 

(Paz, Alegria, Amor, União…) 

e porque tanto almeja… 

 

Ao redor de uma mesa, 

cada lar torna-se igreja 

na abundância e na beleza 

de uma ceia que sabe a perdão 

e ao encontro com a luz, 

que é o Menino Jesus… 

 

NATAL é pequenez, simplicidade, 

seja qual for a tua idade… 

Deus vem a nós feito Menino. 

Se te sentes grande, aprende a lição 

no NATAL faz-te pequenino… 
 

(Pe. Januário dos Santos) 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

ESCALA DE LEITORES 

25-12-2020 – Natal 
 

Temporariamente desativada 
 

 

 

A Fechar 

A vida destrói tudo o que é supérfluo até 

tu ficares só com o que é importante. 

 
 
 

 

 

AOS LEITORES DO JORNAL 

UM SANTO E FELIZ NATAL 

NA PAZ DO MENINO-DEUS 

 
 
 

 

 

ESTE JORNAL FOI CONCLUÍDO 

EM 02 DE DEZEMBRO 
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