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Sagrada Família 

Dentro da oitava do Natal, a Liturgia 

coloca muito significativamente a festa 

da Sagrada Família de Jesus, Maria e 

José. 

O Senhor, que nos Seu nascimento 

humano dispensou uma casa, um berço 

e todas as comodidades deste mundo, 

não quis privar-se de uma família cheia 

de amor, escolhendo para O 

acompanhar na vida a melhor das mães 

e o melhor dos homens para exercer a 

missão de pai, exceto na geração. 

Ao mesmo tempo, apresenta-a como 

modelo vivo de todas as famílias de 

todos os tempos. 

 
 
 

 

Introdução 

«Os filhos são um dom de Deus para 

o mundo, e são de todos.» Esta é uma 

frase que por vezes provoca o ciúme das 

mães, ciúme este sintomático de um 

amor possessivo pelo filho cada vez 

mais único, hiper-protegido, hiper-defen-

dido. 

A família é o lugar privilegiado da 

formação e da educação, mas não é o 

único. Há uma comunidade onde o filho 

deve ser integrado para que este cresça, 

amadureça, encontre os irmãos e 

aprenda no acolhimento, a disponibi-

lidade gratuita, a colaboração, a 

tolerância, o perdão. 

Restringir os horizontes, retirar-se 

satisfeitos no pequeno mundo dos afetos 

e dos interesses, fechar-se dentro de 

fronteiras apertadas que ignoram a 

fraternidade universal, é uma perigosa 

idolatria da instituição familiar. 

A família que Deus quer é aberta, é 

uma etapa em direção à meta final, é um 

trampolim de onde projetar-se na família 

do Pai celeste. 

O momento da separação pode ser 

doloroso – disso tiveram experiência 

Maria e José quando foram deixados por 

Jesus – e pode ser interpretado como 

rejeição e exclusão. Na verdade, é um 

salto em direção à vida. 

– Os filhos são um dom que Tu dás 

ao mundo, Senhor. Não os recusamos e 

não os retemos. 

 
 
 

 

SAGRADA FAMÍLIA DE JESUS, 

MARIA E JOSÉ 

Antífona de Entrada 

Lc 2, 16 

Os pastores vieram a toda a pressa  

e encontraram Maria, José e o Menino 

deitado no presépio. 
 

 
 

 

Primeira Leitura 
Sir 3, 3-7.14-17a (gr. 2-6.12-14) 

 
 

MONIÇÃO: 
 

O Livro de Ben-Sirá apresenta, de forma 

muito prática, algumas atitudes que os filhos 

devem ter para com os pais… É uma forma 

de concretizar esse amor na família. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura do Livro de Ben-Sirá 
 

3Deus quis honrar os pais nos 

filhos e firmou sobre eles a 

autoridade da mãe. 4Quem honra 

seu pai obtém o perdão dos 

pecados 5e acumula um tesouro 

quem honra sua mãe. 6Quem honra 

o pai encontrará alegria nos seus 

filhos e será atendido na sua 

oração. 7Quem honra seu pai terá 

longa vida, e quem lhe obedece será 

o conforto de sua mãe. 14Filho, 

ampara a velhice do teu pai e não o 

desgostes durante a sua vida. 15Se a 

sua mente enfraquece, sê indulgente 

para com ele e não o desprezes, tu 

que estás no vigor da vida, 16porque 

a tua caridade para com teu pai 

nunca será esquecida 17ae converter-

se-á em desconto dos teus pecados. 
 

Palavra da Senhor. 
 

  
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Esta Leitura não é difícil de proclamar.  

Lê pausadamente, respeitando o ritmo 

binário das frases. Será ele o melhor guia 

para proclamar este texto. Não correr, nem 

deixar cair a voz em cada ponto final. 

Exercita as palavras: honrar / honra / 

acumula / ampara / desgostes / indulgente / 

desprezes / converter-se-á / e outras. 
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COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
 

Ben-Sirá: que Livro é este? 

O livro de Ben Sirá é um livro do 

Antigo Testamento que contém muitos 

conselhos, bons e úteis, para as mais 

variadas situações da vida. Ensina como 

comportar-se com os amigos, com os 

hóspedes, com as mulheres, como 

administrar o dinheiro, que relaciona-

mento manter com os chefes, com os 

servos, com os discípulos... Uma boa 

parte do livro é dedicada à vida familiar, 

aos deveres do marido e da esposa, às 

obrigações dos filhos para com os pais e 

vice-versa. Pode-se com utilidade ler 

alguns versículos saborosos, por 

exemplo em Sir 30,1-13 e 42,9-14, 

mesmo se alguns ensinamentos que aí 

se encontram já não possam ser 

aplicados à letra, até porque, certos 

métodos educativos, ali expressos, 

estão, sem dúvida, obsoletos. 

O autor – um tal Ben Sirá, de onde 

vem o nome do Livro – é um sapiente 

rabino que viveu no ano de 200 a.C, 

estudioso das Escrituras, da qual 

assimilou a mensagem e da qual retira 

conselhos úteis para todos. 

No tempo de Jesus, o livro de Ben 

Sirá – mesmo não fazendo parte dos 

livros santos de Israel – era usado pelos 

mestres para educar os jovens. Também 

os cristãos o apreciaram sempre, de tal 

modo que, depois dos Salmos, foi o livro 

mais lido de todo o Antigo Testamento. 

O próprio nome com que era conhecido 

no passado, Eclesiástico, significa «livro 

para ser lido nas Igrejas». 

A Leitura de hoje 

O trecho da Leitura de hoje fala dos 

deveres dos filhos para com os pais. 

Vamos introduzi-lo chamando a atenção 

para o primeiro versículo (que não 

consta da leitura) porque nos permite 

colher a identidade do autor, um pai de 

família preocupado em ensinar aos 

próprios filhos o caminho da vida: «Ouvi, 

filhos, os conselhos do vosso pai, 

procedei em conformidade, para serdes 

salvos» (Sir 3,1). 

Importa perceber que, a palavra 

salvar, na Bíblia, significa «colocar em 

lugar amplo, espaçoso». É o contrário de 

tornar escravo, limitar. É que, instruído 

pela experiência acumulada ao longo 

dos anos, Ben Sirá sabe que os jovens 

correm o perigo de se fecharem nos 

seus projetos, de pensarem apenas em 

si mesmos. Assim, por uma aspiração 

mal-entendida à completa independên-

cia, podem cair na imitação mais 

enganadora, a do egoísmo. Há um modo 

para os salvar da mesquinhez de 

coração: educá-los para o reconheci-

mento, torná-los atentos às necessida-

des dos outros, sobretudo às 

necessidades daqueles de quem rece-

beram a vida. «Honra o teu pai de todo o 

teu coração, não esqueças os gemidos 

da tua mãe. Lembra-te de que foram 

eles que te geraram» (Sir 7, 27-28). 

Primeira parte da Leitura 

Na primeira parte da Leitura, Ben 

Sirá resume com o termo honrar o 

comportamento que os filhos devem ter 

para com os pais. Chega a repetir cinco 

vezes este verbo e aplica-o indistin-

tamente quer ao pai quer à mãe. Num 

mundo onde a mulher era ainda 

discriminada e considerada inferior ao 

homem, esta é uma grande novidade! 

Não se trata de uma novidade absoluta 

porque Ben Sirá herdou-a dos livros 

santos do seu povo. De facto, o primeiro 

mandamento que aparece depois dos 

que dizem respeito a Deus é: «Honra teu 

pai e tua mãe» (Ex 20, 12; Dt 5, 16). 

O primeiro significado do verbo 

honrar, o mais óbvio e imediato, é o de 

criar honra. Aos filhos é pedido que 

conduzam uma vida boa, íntegra, 

correta, de modo que os pais se possam 

sentir orgulhosos deles. 

O segundo dever dos filhos, expresso 

pelo verbo honrar, é o de os assistir 

economicamente quando se encontram 

em necessidade. No tempo de Ben Sirá 

os velhos não recebiam a reforma (como 

os velhos de agora) e, depois de uma 

vida de trabalho e sacrifícios, eram por 

vezes obrigados a viver com 

necessidades humilhantes. Ora, nenhum 

filho deveria suportar a situação de ver 

os pais em tais condições. 

Há por fim um terceiro significado do 

verbo honrar. Na língua hebraica quer 

dizer: ter peso. Os pais devem ser 

honrados continuando a dar-lhes o peso 

que merecem. É uma experiência 

dramática para as pessoas idosas 

darem-se conta de que as suas palavras, 

os seus conselhos, as suas recomen-

dações, os seus gestos de afeto não têm 

peso nenhum, já não contam para nada, 

porque já ninguém lhes liga, ninguém ou 

ouve. 

O amor dos filhos para com os pais 

A Deus agrada muito o amor dos 

filhos para com os pais. Isto vê-se 

claramente nas promessas de bênção 

feitas a quem cuida do pai e da mãe. 

Ben Sirá enumera cinco: O amor para 

com os pais – diz ele – expia os 

pecados. Isto não significa que Deus 

reduz o débito que se tem para com Ele 

na proporção dos serviços prestados aos 

pais (seria pouco). Prestar cuidados aos 

pais, dedicar-lhes afeto e carinho é uma 

oportunidade que não se deve deixar 

escapar: amadurece, ajuda a descobrir 

os verdadeiros valores da vida, 

desapega de tudo aquilo que é 

passageiro, afasta do pecado. 

O amor aos pais acumula tesouros 

diante de Deus. Diante dos homens leva 

talvez a perder muitas oportunidades 

para nos impormos, termos sucesso na 

vida, acumularmos bens neste mundo. 

Mas a avaliação que importa considerar 

não é a dos homens, mas a que o 

Senhor faz no final da vida. 

Quem honra os pais será por sua vez 

honrado pelos filhos (v. 5). Sábias 

palavras! Os filhos – sabemo-lo – 

aprendem mais com os olhos do que 

com as “orelhas”. Ele veem (e não 

esquecem) o comportamento dos seus 

pais para com os avós. As atenções para 

com os filhos podem ser também 

manifestações de amor possessivo, mas 

aquelas para com os avós (sobretudo 

quando necessitam de tudo) nunca 

podem ser mal-entendidas, são uma 

incomparável lição de vida. 

A oração de quem honra os pais será 

atendida. O amor para com os pais 

produz uma sensibilidade interior que 

aproxima de Deus. Quando falta este 

amor a relação com o Senhor torna-se 

uma formalidade, uma prática religiosa 

fria e sem coração que a Deus não 

interessa. 

Por fim, quem honra os pais terá uma 

longa vida. Só muito tarde (no II século 

a.C), se começou a acreditar numa vida 

para além da morte em Israel. Antes 

pensava-se apenas nesta vida terrena, 

pelo que o maior bem era morrer como 

Abraão «feliz, numa idade avançada» 

(Gn 25, 8). Não podia faltar a promessa 

desta bênção para quem cuida dos 

próprios pais (Dt 5, 16; Êx 20, 12). 

Segunda parte da Leitura 

Depois, na segunda parte da Leitura, é 

sugerido o comportamento a ter para  
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com os pais idosos. Pode acontecer que 

enfraqueçam não só fisicamente, mas 

também mentalmente. Cuidar de quem 

perdeu a memória, de quem repete 

sempre as mesmas frases aborrecidas e, 

por vezes, ofensivas, é muito difícil, e, no 

entanto, é esse o momento de 

manifestar plenamente o nosso afeto. 

O verdadeiro amor é gratuito 

Entretanto, verificámos que a Leitura 

fala só dos deveres dos filhos e é 

compreensível... Ben Sirá é um velho. 

Com muita razão, naturalmente, os filhos 

gostariam que fosse dirigida uma palavra 

também aos pais porque – como 

sabemos – nem sempre são exemplares. 

Então interrogamo-nos: devem também 

ser «honrados»? 

Ora bem: o amor verdadeiro é 

sempre gratuito e incondicional. Não se 

ama uma pessoa porque é boa, mas faz-

se com que ela se torne boa, amando-a. 

E se isto é válido para todos, é válido, 

sobretudo para os pais. Amá-los não 

significa encorajar-lhes os defeitos e os 

limites, satisfazer-lhes os caprichos, mas 

compreendê-los e ajudá-los. Não se 

«honram» os pais, se não se procurar 

fazer com que eles superem certos 

comportamentos grosseiros, certas 

atitudes antipáticas, certos modos de 

falar pouco corteses. 

E quando se criam situações 

irremediáveis... então não resta senão a 

paciência. 
 

 
 

 

 

Salmo Responsorial 
Sal 127 (128), 1-2.3.4-5 (R. cf. 1) 

 
 

MONIÇÃO: 

 
O salmo de meditação canta a felicidade 

daqueles que seguem os caminhos do 

Senhor, como convite a que procuremos 

segui-lo também. 

O amor da família, além de nos tornar 

agradáveis a Deus, faz-nos seguir pelo 

caminho da verdadeira felicidade. 

 
 

REFRÃO: 

 
 FELIZES OS QUE ESPERAM NO SENHOR, 

E SEGUEM OS SEUS CAMINHOS. 

 Ou:               

  

DITOSOS OS QUE TEMEM O SENHOR, 

DITOSOS OS QUE SEGUEM OS SEUS 

CAMINHOS. 

 

SALMO: 

 
Feliz de ti, que temes o Senhor 

e andas nos seus caminhos. 

Comerás do trabalho das tuas mãos, 

serás feliz e tudo te correrá bem. 

  

Tua esposa será como videira fecunda 

no íntimo do teu lar; 

teus filhos serão como ramos de oliveira 

ao redor da tua mesa. 

  

Assim será abençoado o homem que 

teme o Senhor. 

De Sião te abençoe o Senhor: 

vejas a prosperidade de Jerusalém 

todos os dias da tua vida. 

 
 
 

 

 

Segunda Leitura 
Col 3, 12-21 

 
 

MONIÇÃO: 

 
São Paulo, na Carta aos fiéis da Igreja de 

Colossos que ele tinha fundado, ensina a vida 

que há de reinar nas famílias cristãs. 

Fala do perdão mútuo, do exercício de 

uma caridade operativa que não fique apenas 

em bons sentimentos e desejos, e aconselha-   

-nos a que inspiremos a nossa conduta na 

Palavra de Deus. 

 
 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Colossenses 
 

Irmãos: 12Como eleitos de Deus, 

santos e prediletos, revesti-vos de 

sentimentos de misericórdia, de 

bondade, humildade, mansidão e 

paciência. 13Suportai-vos uns aos 

outros e perdoai-vos mutuamente, 

se algum tiver razão de queixa 

contra outro. Tal como o Senhor vos 

perdoou, assim deveis fazer vós 

também. 14Acima de tudo, revesti-      

-vos da caridade, que é o vínculo da 

perfeição. 15Reine em vossos 

corações a paz de Cristo, à qual 

fostes chamados para formar um só 

corpo. E vivei em ação de graças.  
16Habite em vós com abundância a 

palavra de Cristo, para vos 

instruirdes e aconselhardes uns aos 

outros com toda a sabedoria; e com 

salmos, hinos e cânticos inspirados, 

cantai de todo o coração a Deus a 

vossa gratidão. 17E tudo o que 

fizerdes, por palavras ou por obras, 

seja tudo em nome do Senhor 

Jesus, dando graças, por Ele, a 

Deus Pai. 18Esposas, sede submis-

sas aos vossos maridos, como 

convém no Senhor. 19Maridos, amai 

as vossas esposas e não as trateis 

com aspereza. 20Filhos, obedecei em 

tudo a vossos pais, porque isto 

agrada ao Senhor. 21Pais, não 

exaspereis os vossos filhos, para 

que não caiam em desânimo. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

As frases, carregadas de apostos (+/- a 

2.ª parte da mesma frase) e adjetivação, 

tornam-se um pouco longas e difíceis. Lê-as 

sem pressa e faz as cesuras necessárias 

especialmente nas enumerações, sem deixar 

cair o tom de voz.  

A leitura do texto não é difícil (embora não 

hajam leituras fáceis), ela requer, contudo, 

muita concentração. 

Exercitar algumas palavras, tais como: 

prediletos / misericórdia / mansidão / perdoai-      

-vos / vínculo / instruirdes / aconselhardes / 

submissas / aspereza / exaspereis / caiam / 

desânimo / e outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
A roupa é muito importante: 

diferencia-nos dos animais que andam 

nus e é o prolongamento do nosso 

corpo. Revela os nossos gostos e os 

nossos sentimentos, mostra se estamos 

alegres ou estamos de luto, se é um dia 

de feriado ou de trabalho. Não pode ser 

imposta, porque cada pessoa tem o 

direito de escolher a imagem que deseja 

dar de si própria. 

Na linguagem bíblica, a roupa é o 

símbolo das obras que manifestam 

externamente as disposições interiores, 

as escolhas do coração. 
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O cristão, que no Batismo 

ressuscitou com Cristo para uma vida 

nova, não pode continuar a vestir a 

roupa velha. «Deveis, no que toca à 

conduta de outrora, despir-vos do 

homem velho, corrompido por desejos 

enganadores, e renovar-vos pela 

transformação do Espírito que anima a 

vossa mente» (Ef 4, 22-24) – recomenda 

Paulo que utiliza noutras ocasiões a 

mesma imagem: «revesti-vos de Jesus 

Cristo» (Rm 13,14), «revesti-vos de Cris-

to» (Gl 3, 27). Retoma-a também na 

carta aos Colossenses: «revesti-vos do 

homem novo» (Cl 3,10) e, nos versículos 

seguintes, desenvolve-a. É a Leitura de 

hoje. 

Primeira parte da Leitura 

Na primeira parte, Paulo enumera as 

características da roupa do cristão: 

«Revesti-vos de sentimentos de 

misericórdia, de bondade, humildade, 

mansidão e paciência. Suportai-vos uns 

aos outros e perdoai-vos mutuamente.» 

Vamos contar os tecidos de que é feita: 

são sete e todos de grande valor, 

praticamente impossíveis de encontrar. 

Não está completa ainda a descrição 

da roupa do cristão. É necessário 

também cingir-se com um vínculo que dê 

um toque de elegância a tudo o resto: a 

caridade. Esta não se reduz a um vago 

sentimento, mas manifesta-se por uma 

atitude constante de serviço ao irmão, na 

disponibilidade para sacrificar-se por ele. 

Esta roupa não está reservada apenas a 

alguns. Todos os cristãos a devem 

vestir, é igual para todos, homens e 

mulheres, sacerdotes, freiras e leigos; 

deve ser usada noite e dia, não é 

possível despi-la.  

Parte central da Leitura 

Na parte central da Leitura estão 

indicados alguns meios para manter ou 

construir  a   harmonia entre os membros 

da família. 

«Habite em vós com abundância a 

palavra de Cristo». É o convite a meditar 

juntos o Evangelho. A família que, com 

regularidade, consegue encontrar um 

momento para dedicar à leitura de uma 

página do Evangelho, constrói bases 

sólidas para se encontrar sempre de 

acordo e fazer opções iluminadas. 

«Para vos instruirdes e aconselhares 

uns aos outros». Quando há acordo 

acerca dos valores fundamentais – 

acordo criado pela escolha da palavra de 

Cristo como ponto de referência – é 

possível instaurar um diálogo constru-

tivo. Os conselhos e as observações não 

são interpretados como intromissões 

indevidas, como ingerências naquilo que 

não nos diz respeito, mas como 

manifestações de carinho afetuoso para 

com a pessoa que se ama. 

«E com salmos, hinos e cânticos 

inspirados, cantai de todo o coração.» 

Quantos pormenores, quantos estratage-

mas pomos em ação para fazer com que 

nas nossas famílias reine a confiança re-

cíproca, o acordo, a concórdia. Paulo 

sugere o seu: a oração em família. 

Terceira parte da Leitura 

Na terceira parte da Leitura, Paulo 

aplica a lei do amor aos relacionamentos 

entre os membros da família cristã. Diz 

antes de mais às mulheres que devem 

ser submissas para com os seus 

maridos, e depois recomenda a estes 

que amem as suas mulheres. 

Normalmente às mulheres não 

agrada nada esta linguagem de Paulo, e 

perguntam por que motivo ele não diz 

também aos maridos: «Sede submissos 

às vossas mulheres.» Estes teriam muita 

necessidade deste conselho. Fazem 

muitas vezes aquilo que querem e ai de 

quem lhes pedir uma explicação. É 

preciso reconhecer que as mulheres têm 

boas razões para se lamentarem, porém, 

é preciso entender aquilo que Paulo 

pretende realmente afirmar. É verdade 

que não usa para os maridos a palavra 

servir, mas utiliza outra que significa 

exatamente a mesma coisa:  amar.  Para 

um cristão, «amar» não significa talvez 

«tornar-se servo»? O Mestre deu aos 

seus discípulos, a homens e mulheres, 

sem distinção, a norma que deve 

orientar os comportamentos: «Quem no 

meio de vós quiser ser o primeiro, seja 

vosso servo. Também o Filho do Homem 

não veio para ser servido, mas para 

servir» (Mt 20, 27-28). 

Versículo conclusivo 

No versículo conclusivo, Paulo 

recomenda aos filhos a obediência, mas, 

ao contrário de Ben Sira, tem uma 

palavra também para os pais: estejam 

atentos para não caírem no autoritarismo 

que não educa, mas cria rigidez, 

desconfiança, exaspera os filhos. 
 

 
 

 

Perdoai-vos mutuamente, se algum tiver 
razão de queixa contra outro.  

Tal como o Senhor vos perdoou,  
assim deveis fazer vós também.  

(Col 3, 13) 

Aclamação ao Evangelho 
Col 3, 15a.16a 

 
 

MONIÇÃO: 
 

Nesta festa da Sagrada Família de Jesus, 

Maria e José, deixemo-nos banhar pela luz da 

Palavra de Deus, para que reine em nossos 

corações a verdadeira paz. 

Aclamemos o Evangelho da Salvação que 

ensina a todos nós estes caminhos divinos. 

 

 

REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 
 

 

ACLAMAÇÃO: 
 

Reine em vossos corações a paz de 

Cristo, 

habite em vós a sua palavra. 

 
 
 

 

Evangelho 

Lc 2, 22-40 

 

EVANGELHO: 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Lucas 
 
22Ao chegarem os dias da 

purificação, segundo a Lei de Moisés, 

Maria e José levaram Jesus a 

Jerusalém, para O apresentarem ao 

Senhor, 23como está escrito na Lei do 

Senhor: «Todo o filho primogénito varão 

será consagrado ao Senhor», 24e para 

oferecerem em sacrifício um par de rolas 

ou duas pombinhas, como se diz na Lei 

do Senhor. 25Vivia em Jerusalém um 

homem chamado Simeão, homem justo 

e piedoso, que esperava a consolação 

de Israel e o Espírito Santo estava 

nele. 26O Espírito Santo revelara-lhe que 

não morreria antes de ver o Messias do 

Senhor 27e veio ao templo, movido pelo 

Espírito. Quando os pais de Jesus 

trouxeram o Menino para cumprirem as 

prescrições da Lei no que lhes dizia 

respeito, 28Simeão recebeu-O em seus 

braços e bendisse a Deus, exclamando:  
29«Agora, Senhor, segundo a vossa 

palavra, deixareis ir em paz o vosso 

servo, 30porque os meus olhos viram a 

vossa salvação, 31que pusestes ao 

alcance de todos os povos: 32luz para se 



revelar às nações e glória de Israel, 

vosso povo». 
33O pai e a mãe do Menino Jesus 

estavam admirados com o que d’Ele se 

dizia. 34Simeão abençoou-os e disse a 

Maria, sua Mãe: «Este Menino foi 

estabelecido para que muitos caiam ou 

se levantem em Israel e para ser sinal de 

contradição – 35e uma espada trespas-

sará a tua alma – assim se revelarão os 

pensamentos de todos os corações».  
36Havia também uma profetiza, Ana, filha 

de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade 

muito avançada 37e tinha vivido casada 

sete anos após o tempo de donzela e 

viúva até aos oitenta e quatro. Não se 

afastava do templo, servindo a Deus 

noite e dia, com jejuns e orações.  
38Estando presente na mesma ocasião, 

começou também a louvar a Deus e a 

falar acerca do Menino a todos os que 

esperavam a libertação de Jerusalém.  
39Cumpridas todas as prescrições da Lei 

do Senhor, voltaram para a Galileia, para 

a sua cidade de Nazaré. 40Entretanto, o 

Menino crescia e tornava-Se robusto, 

enchendo-Se de sabedoria. E a graça de 

Deus estava com Ele. 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
A ida de Maria a Jerusalém para 

cumprir a lei da purificação das 

parturientes (Lv 12) serve de ocasião 

para que José e Maria procedam a um 

gesto que não estava propriamente 

prescrito pela Lei. Apresentar ali o 

Menino ao Senhor é um gesto de oferta 

que mostra que Ele não lhes pertence e 

que se sentem meros depositários dum 

tesoiro de infinito valor. Pode também 

ver-se o sentido de imitação do gesto de 

Ana, mãe de Samuel (Sam 1, 11.22-28). 

Mas se a lei não preceituava a 

«apresentação», obrigava ao resgate do 

primogénito varão (não pertencente à 

tribo de Levi). Segundo Ex 13, o 

primogénito animal devia ser oferecido 

em sacrifício, ao passo que o 

primogénito humano devia ser 

resgatado, tudo isto em reconhecimento 

pelos primogénitos dos israelitas não 

terem sido sacrificados juntamente com 

os dos egípcios. O preço do resgate 

eram 5 siclos do santuário. Cada siclo de 

prata, no padrão do santuário, constava 

de vinte grãos com o peso total de 11,4 

gramas. São Lucas não fala deste 

resgate de 57 gramas de prata, que 

podia ser pago a qualquer sacerdote em 

qualquer parte da nação judaica; o 

evangelista apenas faz uma referência 

genérica ao cumprimento da Lei (v. 23; 

cf. Ex 13, 2.12-13). 

A lei da purificação 

V. 24 A lei da purificação atingia toda 

a parturiente, a qual contraía impureza 

legal durante 7 dias, se dava à luz um 

rapaz, (Ex 12, 28, mas a jurisprudência 

judaica já tinha acrescentado mais 33 

dias, um total de 40) e durante 14 dias, 

se tinha uma menina (tinha subido na 

época para 80 dias). No fim desse 

tempo, devia ser declarada pura 

mediante a oferta no templo duma rês 

menor (podia ser um cordeiro) e duma 

pomba ou rola. Quando a mãe não 

dispunha de meios para oferecer uma 

rês menor, podia oferecer um par de 

pombas ou rolas, como aqui se refere. 

Tenha-se em conta que a «impureza 

legal ou ritual» não incluía a noção de 

pecado, ou de impureza moral. De modo 

particular todas as coisas relativas à 

transmissão da vida, mesmo no caso de 

serem moralmente boas, como a 

maternidade e o uso legítimo do  

matrimónio, ou moralmente indiferentes, 

como a menstruação e a polução 

noturna, tornavam a pessoa impura, isto 

é, inapta para o culto de Deus Santo. A 

razão disto estava no carácter sagrado 

da vida e da sua transmissão. Parece 

que tudo isto implicava alguma perda de 

vitalidade, que devia ser reparada 

mediante certos ritos, para de novo 

poder entrar em comunhão com Deus, a 

plenitude e a fonte da vida. Estas leis 

tinham uma finalidade eminentemente 

didática: o povo de Israel era um povo 

santo, especialmente dedicado a Deus e 

ao seu culto, e em comunhão com Ele 

(cf. Ex 19, 5-6; Lv 19, 2). Todas as 

normas de pureza ritual faziam-no tomar 

constantemente consciência das suas 

relações particularíssimas com Deus e 

do sentido cultual da sua vida diária. A 

verdade é que a frequência e abundân-

cia dos ritos nem sempre foi alicerçada 

num coração dedicado a Deus, tendo 

degenerado no formalismo religioso tão 

denunciado pelos profetas e por Jesus 

Cristo (cf. Is 29, 13; Mt 15, 7-9). 

Em face disto, o rito da Purificação 

de Maria, não pressupõe a aparência 

sequer de qualquer imperfeição moral ou 

legal da parte da SSª Virgem, como se 

poderia pensar. O gesto de Maria 

aparece como uma singular lição de 

naturalidade, de obediência e de pureza, 

cumprindo uma lei a que não estava 

sujeita, por ser a aeiparthénos, a sempre 

Virgem; Maria, a tão privilegiada, não 

quer para si um regime de exceção e 

privilégio. 

O justo e piedoso Simeão 

V. 25 «Simeão», de quem não temos 

mais notícias (em parte nenhuma se diz 

que era velho), aparece como um dos 

«piedosos» do judaísmo que esperava 

não um messias revolucionário (como os 

zelotas), mas o verdadeiro Salvador – «a 

consolação de Israel». Apesar do que se 

diz no v. 34, não parece ser sacerdote, 

não estando no serviço do templo, mas 

tendo vindo lá «movido pelo Espírito» (v. 

27). Há quem o considere filho do 

grande rabino Hillel e pai do célebre 

Gamaliel I (Vacari; cf. Act 5, 34; 22, 3), 

mas sem provas convincentes. 

José, pai (adotivo) de Jesus 

V. 33 A naturalidade com que São 

Lucas chama a São José «pai de 

Jesus» não implica qualquer contradição 

com o que antes afirmou em 1, 26-38. 

Aqui visa o poder e missão paterna, de 

modo nenhum a ascendência carnal. 

Jesus será sinal de contradição 

V. 35 «Assim se revelarão os 

pensamentos de todos os corações».  

Estas palavras ligam-se a «sinal de 

contradição». É que, diante de Jesus, 

não há lugar para a neutralidade: a sua 

pessoa, a sua obra e a sua mensagem 

fazem com que os homens revelem o 

seu interior, tomando uma atitude pró ou 

contra; a aceitação e a fé será, para 

muitos, motivo de salvação, ou 

«ressurgimento espiritual» («se levan-

tem»), ao passo que a rejeição culpável 

será motivo de que muitos se condenem 

(«muitos caiam»). 

A profetiza Ana 

V. 36-37 Põe-se em relevo a sua 

longa viuvez, como algo digno de 

veneração. 

V. 38 Não se afasta do Templo: 

hipérbole (exagerada) para indicar a 

frequência diária. 

V. 39 Este v. corresponde a Mt 2, 23, 

mas Lucas não relata aqui a fuga para o 

Egipto. 

V. 40 A Teologia explicita que «o 

Menino crescia», não só na manifes-

tação da sabedoria, mas também no 

conhecimento experimental. 
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Oração Universal 

 

 

1  

Para que os avós sejam profetas de 

Jesus, 

e a exemplo de Ana e Simeão 

falem d’Ele a seus netos e a toda a 

gente,  

oremos, irmãos. 

 

2  

Para que os pais consagrem ao Senhor 

os seus filhos, os seus lares e as suas 

vidas, 

como José e Maria, pais de Jesus, 

oremos, irmãos. 

 

3  

Para que as crianças pensem nos 

meninos abandonados, 

cheios de fome, maltratados e sem 

amor, 

e deem graças a Jesus pelos pais que 

têm, 

oremos, irmãos. 

 

4  

Para que todos os jovens namorados 

saibam amar-se e respeitar-se 

mutuamente 

e opor-se ao paganismo que os rodeia, 

oremos, irmãos. 

 

5 

 Para que todos os cristãos da nossa         

    comunidade paroquial 

pensem naqueles para quem o ano foi 

difícil 

e se empenhem em ações de entre-           

-ajuda, 

oremos, irmãos. 
 

 
 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

cf. Br 3, 38 

Deus apareceu na terra  

e começou a viver no meio de nós. 
 

 
 

 

 

«Este Menino foi estabelecido para que 
muitos caiam ou se levantem em Israel e 

para ser sinal de contradição»  
 

(Lc 2, 34-35)  

Monição da Comunhão 
 

A Eucaristia é o Alimento indispen-

sável e insubstituível para que a família 

cristã viva feliz e cumpra a sua missão. 

Recebamos com fé, devoção e 

profundo agradecimento o Corpo e 

Sangue do Senhor que Se nos dá na 

Sagrada Comunhão. 

 
 
 

 

Agenda Santoral 

Dia 28 – Santos Inocentes (Mártires). 

Dia 01 – Santa Maria Mãe de Deus.  

Dia 02 – SS. Basílio Magno e 

Gregório de Nazianzo (Bispos 

e Doutores da Igreja). 

 
 
 

 

 

A família, dom de Deus 
  

A pessoa humana é a única que se 

mantém presa afetivamente pelos laços 

familiares durante a vida toda. Os 

animais conservam a noção do bando da 

mesma espécie, mas não da sua origem. 

Tudo isto acontece porque a nossa 

vocação fundamental é a de comunhão 

com a Santíssima Trindade, os Anjos e 

os bem-aventurados no Céu para 

sempre, e a vida em família é já uma 

escola dessa comunhão no amor e na 

solidariedade. 

O que dizemos da família só faz 

sentido para quem tem fé. Aquele que 

reduz a pessoa à condição de animal 

está impossibilitado de compreender 

estas maravilhas. 

 
 
 

 

 

A família, dom de Deus 
Matrimónio, vocação divina 

 
 «Deus quis honrar os pais nos filhos 

e firmou sobre eles a autoridade da mãe. 

Quem honra seu pai obtém o perdão dos 

pecados, e acumula um tesouro quem 

honra sua mãe.» 

A família não existe por acaso, mas 

foi querida por Deus desde a origem do 

homem. Por isso pode atravessar crises, 

mas viverá para sempre, enquanto 

houver pessoas sobre a terra. 

Matrimónio: instituição natural 

O matrimónio, instituição natural. Ao 

formar Adão e Eva, entregou-lhes uma 

missão: Crescei e multiplicai-vos, enchei 

e dominai a terra.» (Gn 1, 28). 

Ao formá-los, deu a cada um dos 

dois uma parte do poder de chamar 

novos seres humanos à vida que vai 

começar na terra, mas nunca mais 

acabará, porque viverá para sempre no 

Céu. 

Não há outro modo de constituir 

família. Todas as outras formas — união 

de facto, matrimónio civil, uniões 

homossexuais são outras tantas formas 

inventadas por Satanás para conduzir as 

pessoas à ruína. 

Matrimónio: sacramento da Nova Lei 

Elevado a Sacramento da Nova Lei. 

O sacramento é um sinal sensível 

instituído por Jesus para significar e 

produzir a graça. Esta graça que os 

esposos recebem pelo sacramento 

destina-se a fortalecer o amor dos dois e 

a frutificar nos filhos. 

Não faz sentido que se diga que o 

casamento simplesmente civil é mais 

seguro que o celebrado pela Igreja. 

Para os batizados a não possibili-

dade de separar o casamento civil do 

Sacramento, porque é a pessoa elevada 

a um estado sobrenatural, pelo Batismo, 

que se entrega no casamento. 

A maior parte das pessoas são 

chamadas a seguir esta vocação de 

santidade, preparando uma eternidade 

feliz no Céu. 

Preparar o casamento 

A preparação do casamento — o 

namoro — é a caminhada para receber 

um sacramento e, por isso, os dois 

devem viver a castidade. De contrário, 

em vez e se preparar frequentam com o 

diabo uma escola de egoísmo e de 

pecado que virá a ter consequências na 

vida dos dois. 

Nunca podemos perder de vista que 

o matrimónio é uma vocação à 

santidade. Há muitos matrimónios que 

assim viveram e vivem. Alguns estão 

canonizados pela Igreja e outros vão a 

caminho dos altares: os pais de Santa 

Teresinha do Menino Jesus; um casal 

espanhol e um italiano. Quando os pais 

vivem generosamente esta vocação, 

chegam à santidade heroica, mesmo que 

não sejam canonizados. 

A graça da felicidade 
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A graça da fidelidade. A fidelidade de 

um ao outro e dos dois a Deus — 

amando e seguindo a Sua Lei — é o 

caminho único da felicidade. 

 
 
 

 

  

A família, dom de Deus 
O tesouro dos filhos 

 
«Quem honra o pai encontrará 

alegria nos seus filhos e será atendido 

na sua oração. Quem honra seu pai terá 

longa vida, e quem lhe obedece será o 

conforto de sua mãe.» 

O matrimónio tem como fim o bem 

dos dois que se casam e dos filhos. As 

duas finalidades estão solidamente 

unidas entre si. Não há filhos felizes sem 

pais que se amam, nem há pais felizes 

sem que acolham generosamente o dom 

da vida. 

Caminho único da fecundidade 

 Caminho único da fecundidade. Não 

há outro modo de transmitir a vida 

humana, a não ser dentro de um 

matrimónio solidamente constituído. Os 

que optam pela união de facto ou 

simples matrimónio civil cometem uma 

crueldade para com os filhos, privando-      

-os do clima de graça e bênção querida 

por Deus. 

Como querem que o Senhor os 

ajude, se Lhe voltam as costas e vivem 

habitualmente em pecado? 

Libertar-se do egoísmo 

Participação no poder criador de 

Deus. Libertam os casados do egoísmo 

e ensinam-nos a servir. A vida é para 

servir. Escola de doação e de santidade, 

pelas muitas virtudes que estimulam a 

viver: humildade, perante a maravilha de 

um filho; doação-caridade; esforço 

pessoal para viver o que exigem; oração, 

pedindo por eles; pobreza e desprendi-

mento. Os pais não pensam em si, ao 

adquirir bens e desprendem-se deles 

para os dar aos filhos. 

A contraceção é egoísmo da carne. 

Tristes casais os que fomentaram o 

egoísmo da vida desde o namoro e no 

matrimónio, explorando-se um ao outro. 

Viverão uma solidão tremenda, por 

causa a infidelidade ao querer de Deus. 

Os casais precisam de uma grande 

coragem para não banalizarem e traírem 

o amor conjugal, fechando-se 

egoisticamente à vida. Aparecerão de 

mãos vazias diante do Senhor, quando 

forem julgados. 

Os filhos são um dom de Deus. É 

preciso voltar a repeti-lo. A designação 

ao que o mundo a que dão origem é 

muito expressiva: ‘Inverno demográfico’. 

Inverno da ausência de crianças, 

porque elas são as flores da primavera 

do mundo, promessa de um outono 

cheio de bons frutos. 

Elogiar a maternidade 

Elogio da maternidade e paternidade. 

Como se engrandecem aos olhos de 

Deus os pais que são generosos no 

acolhimento aos filhos. 

«Assim, os esposos cristãos, 

confiados na divina Providência e 

cultivando o espírito de sacrifício (Cfr. 

Mt. 5, 45-47), dão glória ao Criador e 

caminham para a perfeição em Cristo 

quando se desempenham do seu dever 

de procriar com responsabilidade 

generosa, humana e cristã. Entre os 

esposos que deste modo satisfazem à 

missão que Deus lhes confiou, devem 

ser especialmente lembrados aqueles 

que, de comum acordo e com prudência, 

aceitam com grandeza de ânimo educar 

uma prole numerosa (Cfr.. Conc. Vat. II, 

Const. dogm. De Ecclesia, Lumen 

gentium, cap. II, 9: AAS 57 (1965), p. 12-

13).» (Conc. Vat. II, Gaudium et Spes, 

n.º 50). 
 

 
 

 

 

A família, dom de Deus 
Escola de santidade 

 
«Como eleitos de Deus, santos e 

prediletos, revesti-vos de sentimentos de 

misericórdia, de bondade, humildade, 

mansidão e paciência. Suportai-vos uns 

aos outros e perdoai-vos mutuamente, 

se algum tiver razão de queixa contra o 

outro.» 

Família, escola de santidade 

A família é uma escola de santidade 

para os pais e para os filhos. 

São Paulo fala das virtudes que se 

devem exercitar na vida de família, para 

viver Segundo a vontade de Deus. 

Chama a nossa atenção para alguns dos 

frutos do Espírito Santo. 

Misericórdia 

A misericórdia é o amor gratuito, 

oferecido sem esperar qualquer 

recompensa. A vida de família é um 

apelo constante a esta gratuidade no 

amor, a esta generosidade sem limites e 

sem esperar qualquer recompensa 

humana. 

Bondade 

 Ajuda-nos a relacionarmo-nos uns 

com os outros, interpretando sempre a 

sua atuação de modo positivo. 

Acreditamos na boa intenção das 

pessoas e isto torna-nos mais fácil o 

amor. Pensar sempre o pior dos outros 

não é cristão. 

Humildade 

 É a verdade. Em primeiro lugar, é a 

consciência das próprias limitações que 

nos leva à compreensão dos outros 

Mansidão 

 Leva-nos a refrear a ira e a suportar 

com serenidade de espírito os males 

causados pelos outros. 

Paciência e a Longanimidade 

A paciência torna-nos inalteráveis 

diante dos males que estão iminentes. A 

longanimidade mantém-nos impertur-

báveis diante da espera dos bens. A 

paciência alicerça-se na virtude da 

fortaleza e inclina-nos a suportar, sem 

tristeza de espírito nem abatimento de 

coração os padecimentos físicos e 

morais. 

Quando na família não há paciência 

para aguentar as fraquezas e limitações 

uns dos outros, a vida torna-se 

insuportável. 

Antecipa o que será a vida no Céu 

para sempre: comunhão no amor, na 

felicidade. Escola de comunhão. 

Os avós. 

Nesta transmissão de virtudes e 

valores de pais a filhos é impossível não 

falar do papel providencial dos avós. 

Eles são verdadeiros anjos da guarda 

dos netos. Sem eles, os pais não 

poderiam aceitar os filhos da mão de 

Deus. 
 

 
 

 

 

Como eleitos de Deus, santos e 

prediletos, revesti-vos de 

sentimentos de misericórdia, 

de bondade, humildade, mansidão  

e paciência.  
 

(Col 3, 12) 
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Modelo divino para  

a família 
Os filhos pertencem a Deus 

 
«Todo o filho primogénito varão será 

consagrado ao Senhor», e para 

oferecerem em sacrifício um par de rolas 

ou duas pombinhas, como se diz na Lei 

do Senhor.» 

Os pais consagram os filhos ao 

Senhor pelo Batismo e procuram que 

eles vivam esta Aliança batismal. 

Devem lembrar-se continuamente 

que Deus lhes colocou nos braços e no 

coração os filhos para que os ajudem a 

ser santos. São João Bosco costumava 

animar os jovens do Oratório a que no 

dia dos seus anos lhe pedissem uma 

prenda, para fomentar o espírito de 

família entre todos. Quando São 

Domingos Sávio celebrou o seu 

aniversário, escreveu o pedido seguinte: 

“Ajude-me a ser santo!” 

Por isso, os pais, devem cuidar 

generosamente a sua educação religiosa 

ensinando-lhes as verdades elementares 

da fé, rezando com eles e corrigindo-os 

amorosamente. 

Dentro desta educação está também 

o cultivo das virtudes humanas: 

A sinceridade 

A “sinceridade”, ajudando-os a contar 

a verdade – não pelo medo. 

A laboriosidade 

A “laboriosidade”, pedindo-lhes pe-

quenas tarefas e animando-os a realizá-    

-las.  

A generosidade 

A generosidade para com os outros 

— pela partilha do que têm. 

A alegria e otimismo 

A “alegria” e “otimismo” diante da 

vida. 

A caridade e a fortaleza 

A caridade para com os mais 

necessitados; a fortaleza, ajudando-os a 

dar prioridade ao que devem fazer e não 

ao que lhes apetece; etc. 

Neste magnífico trabalho de 

encaminhar os filhos para Deus é 

precisa uma confiança inabalável no 

Senhor que lhes colocou os filhos nos 

braços e no coração, com a certeza de 

que Deus ajudará, com a condição de 

que façam o que está ao seu alcance.  

A vida de família é uma constante 

sementeira de amor e generosidade, 

pelo exemplo e pela palavra dos pais. 

 
 
 

 

 

Modelo divino para  

a família 
Dor e amor no lar 

 
«Simeão abençoou-os e disse a 

Maria, sua Mãe: «Este Menino foi 

estabelecido para que muitos caiam ou 

se levantem em Israel e para ser sinal de 

contradição; – e uma espada trespas-

sará a tua alma – assim se revelarão os 

pensamentos de todos os corações”». 

Maria e José, com toda a 

simplicidade e naturalidade, humildes e 

alegres, apresentam ao Senhor o 

Menino que nasceu em Belém há 40 

dias. Estava assim prescrito na Lei de 

Moisés, mas não obrigava a levar o 

Menino ao Templo. Apenas deviam 

oferecer um sacrifício de resgate por ele. 

Como, porém, estavam a 8 

quilómetros de distância de Jerusalém, 

quiseram ter mais esta delicadeza no 

cumprimento de um preceito. 

Simeão, que aguardava a vinda de 

Jesus ao templo – o Espírito Santo tinha- 

-lhe garantido que não partiria para a 

eternidade sem o ter nos braços – 

exultou de alegria, mas não deixou de 

profetizar a Nossa Senhora os 

sofrimentos que a maternidade divina lhe 

ia causar.  

Na família, nem tudo são rosas 

Todos sabem por experiência que na 

vida de família nem tudo são rosas. 

Aqueles que sonham com isso depressa 

acordarão com um pesadelo. 

A dor faz parte da vida da família. É 

uma ingenuidade pensar que tudo serão 

rosas na vida de cada dia. 

Ela tem por missão fazer-nos crescer 

nas virtudes humanas, especialmente na 

solidariedade. Quando uma família não 

enfrenta problemas e dificuldades pode 

tornar-se facilmente um ninho de 

egoísmo. 

A dor vem pela doença, pela 

incompreensão, pelo choque de tempe-

ramentos, pelos apertos económicos, e 

por tantos outros caminhos que bem 

conhecemos. 

Ela não é contra a felicidade, mas 

pode ser caminho para a alcançar. 

Aprendemos isto com os sofrimentos 

que teve de enfrentar a Sagrada Família. 

 
 
 

 

 

Modelo divino para  

a família 
A vida em família 

 
«Cumpridas todas as prescrições da 

Lei do Senhor, voltaram para a Galileia, 

para a sua cidade de Nazaré. Entretanto, 

o Menino crescia, tornava-Se robusto e 

enchia-Se de sabedoria. E a graça de 

Deus estava com Ele.» 

Família: lugar de crescimento 

A família é o lugar do crescimento 

das pessoas, onde todos enfrentam as 

dificuldades de todas e lhes procuram 

dar solução. 

São Lucas fala-nos nas três 

dimensões do crescimento de Jesus 

que, afinal, devem ser pais e dos filhos, 

partindo do princípio de que as três são 

igualmente importantes e nenhuma delas 

se pode negligenciar na educação dos 

filhos e na vida de seus pais, que são 

chamados a caminhar à frente. 

A idade 

 A idade. Com a alimentação e 

cuidados de saúde, hábitos de asseio e 

outras virtudes para viver em sociedade. 

Os pais são dois amigos incondicionais 

que vigiam a saúde dos filhos mais do 

que a própria. Chegará o tempo em que 

este crescimento vai inverter o rumo da 

vida. Serão os agora mais pequenos a 

prestar ajuda aos que são mais idosos. 

A sabedoria 

 A sabedoria natural, pela instrução; 

e sobrenatural, pela prática das 

exigências da fé: orações de manhã e à 

noite; Missa dominical e frequência da 

catequese. 

Há uma sabedoria humana que se 

transmite na família, feita de experiên-

cias e revisões de experiências falhadas. 

Tudo isto faz parte da vida. 

A família transmite de geração em 

geração uma cultura viva que ninguém 

pode transmitir. 

A Graça 
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A semente de vida divina, de graça 

santificante, recebida no Batismo, deve 

desenvolver-se no seio da família, até 

alcançar a plena floração da santidade 

pessoal.  

Santidade pessoal 

Para isso nos é dada a possibilidade 

de frequentar os sacramentos e de 

buscar esta santificação no trabalho 

profissional e nas outras ocupações da 

vida quotidiana. Jesus, José e Maria 

presidem às nossas famílias como 

referência permanente e indispensável 

para alcançar na vida este tríplice 

crescimento. 

 
 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
  

«Na vida familiar de Maria e José, 
Deus está verdadeiramente no centro, 

 na Pessoa de Jesus. 
Por isso a Família de Nazaré é 

sagrada. Por quê? 
 Porque está centrada em Jesus.» 

 
Neste primeiro domingo depois do 

Natal, enquanto estamos ainda imersos 

no clima jubiloso da festa, a Igreja 

convida-nos a contemplar a Sagrada 

Família de Nazaré. O Evangelho de hoje 

apresenta-nos Nossa Senhora e São 

José no momento em que, quarenta dias 

depois do nascimento de Jesus, vão ao 

templo de Jerusalém. Fazem-no em 

obediência religiosa à Lei de Moisés, a 

qual prescreve que se ofereça o 

primogénito ao Senhor (cf. Lc 2, 22-24). 

Podemos imaginar a pequena 

família, no meio de tantas pessoas, nas 

amplas praças do templo. Não se 

salienta, não se distingue... e no entanto, 

não passa inobservada! Dois idosos, 

Simeão e Ana, movidos pelo Espírito 

Santo, aproximam-se e começam a 

louvar a Deus por aquele Menino, no 

qual reconhecem o Messias, luz dos 

povos e salvação de Israel (cf. Lc 2, 22-

38). Trata-se de um momento simples, 

mas rico de profecia: o encontro de dois 

jovens esposos cheios de alegria e fé 

pela graça do Senhor; com dois idosos 

também eles cheios de alegria e fé pela 

ação do Espírito. Quem os fez 

encontrar? Jesus. Jesus faz com que 

eles se encontrem: jovens e idosos. Ele 

aproxima as gerações. É a fonte daquele 

amor que une as famílias e as pessoas, 

vencendo qualquer desconfiança, 

isolamento ou distância. Isto faz-nos 

pensar também nos avós: como é 

importante a sua presença, a presença 

dos avós! Como é precioso o seu papel 

nas famílias e nas sociedades! O bom 

relacionamento entre os jovens e os 

idosos é decisivo para o caminho da 

comunidade civil e eclesial. […] 

A mensagem que provém da 

Sagrada Família é, antes de tudo, uma 

mensagem de fé. Na vida familiar de 

Maria e José, Deus está verdadei-

ramente no centro, na Pessoa de Jesus. 

Por isso a Família de Nazaré é sagrada. 

Por quê? Porque está centrada em 

Jesus. 

Quando pais e filhos respiram o 

mesmo clima de fé, possuem uma 

energia que lhes permite enfrentar até 

provações difíceis, como demonstra a 

experiência da Sagrada Família, no 

dramático evento da fuga para o Egipto: 

uma prova difícil. 

O Menino Jesus com a sua Mãe 

Maria e com São José são um ícone 

familiar simples mas muito luminoso. A 

luz que dela irradia é luz de misericórdia 

e de salvação para o mundo inteiro, luz 

de verdade para todos os homens, para 

a família humana e para cada família. 

Esta luz que vem da Sagrada Família 

encoraja-nos a oferecer calor humano 

naquelas situações familiares em que, 

por vários motivos, faltam a paz, a 

harmonia e o perdão. Não falte a nossa 

solidariedade concreta às famílias que 

vivem situações mais difíceis por causa 

de doenças, desemprego, discrimina-

ções, necessidade de emigrar... […] 

Confiemos a Maria, Rainha e mãe da 

família, todas as famílias do mundo, a 

fim de que possam viver na fé, na 

concórdia, na ajuda recíproca, e por isso, 

invoco sobre elas a proteção materna 

daquela que foi mãe e filha do seu Filho. 
 

Papa Francisco,  

Ângelus, Praça de São Pedro,  

Dezembro de 2014 
 

 
 

 

 

Risco da presença de 

menores na internet 
  

PAPA FRANCISCO 

 

No passado dia 6 de outubro (de 

2017), ao receber os participantes do 

Congresso Internacional “A dignidade 

do menor no mundo digital”, o Papa 

Francisco alertou para a vulnera-

bilidade dos menores na Net como um 

“problema novo e gravíssimo, 

característico do nosso tempo”. 
 

Segundo o Papa, o mundo digital é 

fruto do progresso da ciência e da 

técnica e transformou em poucas 

décadas o nosso ambiente de vida e o 

nosso modo de comunicar e de viver e 

está transformando inclusive o nosso 

modo de pensar e de ser. 

De um lado, vivemos esta 

transformação com admiração e fascínio 

e, de outro, com medo e temor pelas 

consequências. Sentimentos contrastan-

tes que nos levam a questionar se 

somos capazes de guiar os processos 

que nós mesmos criamos ou se estamos 

a perder o controlo. 

O Papa citou também alguns dados: 

dos mais de três biliões de usuários 

da Internet, mais de 800 milhões são 

menores. “O que encontram na rede?”, 

questionou Francisco. 

Por isso, é preciso manter os olhos 

bem abertos e enfrentar o aspeto 

obscuro da Net, que se tornou um lugar 

propício para vários crimes: pornografia, 

bullying, tráfico online de pessoas, 

prostituição, transmissão ao vivo de 

estupros e novos fenómenos de tipo 

sexual. 

O Papa convida a combater três 

possíveis erros de perspetiva. 

O primeiro é subestimar o dano que 

esses crimes provocam nos menores e 

inclusive nos próprios adultos. “Seria 

uma grave ilusão pensar que uma 

sociedade em que o consumo aberrante 

do sexo se expande entre os adultos 

seja depois capaz de proteger de modo 

eficaz os menores.” 

O segundo erro é pensar que as 

soluções técnicas automáticas, como os 

filtros do computador para identificar e 

bloquear a difusão de imagens, sejam 

suficientes para combater o problema. 

“Certamente essas soluções são 

necessárias, mas também é necessária 

a força da exigência ética”. 

O terceiro erro é pensar a Net como 

o reino da liberdade sem limites, quando 

– na verdade – também necessita de ser 

gerida por leis, com a colaboração de 

governos e da polícia. 
 

(Papa Francisco) 
 

 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Sabias que… 

O cruel rei Herodes 

Herodes era judeu. Foi nomeado rei 

pelos romanos quarenta anos antes de 

nascer Jesus. 

Tentou ganhar a simpatia do povo: 

reconstruiu o Templo, projetou cidades, 

abriu aquedutos e fortalezas… No 

entanto o povo nunca o apreciou. Ele era 

cruel. No seu testamento tinha ordenado 

que no dia da sua morte se reuniria, no 

hipódromo de Jericó, a uma pessoa de 

cada uma das famílias mais elevadas da 

cidade… e ali mesmo dar-lhes a morte. 

Desta forma ninguém se alegraria da 

morte de Herodes: em cada família 

haveria um defunto por quem chorar. A 

ordem não se cumpriu. 

 
 
 

 

Descomplica (41) 
 

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” 

Luminosa esperança. A mesma que 

vem apaziguar os dias com mais 

coragem para continuar em frente. A 

mesma que se basta a si própria e a que 

depende de si mesma. A que não se 

esconde atrás de nada nem de ninguém 

e que nos lembra sempre onde vive em 

nós: ao lado da paciência, da 

serenidade, da força de viver. (E da força 

de acreditar.)  

A esperança. De novo. Com o seu 

talento amorável. Com uma absoluta e 

arrebatadora simplicidade. Nem 

gargalhada mais alta que o medo. Nem 

generosidade – rara – de dar tudo aquilo 

de que precisamos para voltar a 

acreditar. E nós acreditamos. De novo. 

Apesar de. Com tudo. Sem nada. 

Sempre. 

Talvez um dia, num outro conceito de 

mundo, nasça alguém que nos consiga 

demonstrar que existe outra fórmula (tão 

leve, tão simples e tão luminosa) de 

olhar para a vida. Até lá, ou até nunca, 

que venha a esperança. De novo. Em 

cada dia. Sempre. 

– Esperar. De novo. Apesar de. 

Com tudo. Sem nada. Sempre. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 
 

 

Oração 
 

Senhor, quero fazer da minha família, 

a família dos filhos de Deus. Ensina-nos 

e crescer no amor e bondade. 

Recebe o meu coração, e torna-o 

generoso.  

Recebe os meus pés, e torna-os 

incansáveis.  

Recebe os meus olhos, e torna-os 

limpos e sinceros.  

Recebe as minhas mãos, e torna-as 

fortes e trabalhadoras.  

Recebe as minhas mentiras para 

darem lugar às verdades.  

Recebe a minha família e torna-a 

reflexo da tua. 

Senhor, quero fazer da minha família, 

a família dos filhos de Deus. 

 
 
 

 

Seis Adágios populares 
 

1 

A burro velho, 

 pouca erva. 

2 

Filhos não tenho, 

 netos me dão canseiras. 

3 

Burro velho não toma andadura, 

 e se toma pouco lhe dura. 

4 

Se não fora o pindo e a pandeira, 

 todas as velhas iam á ribeira. 

5 

Quem não se sente, 

 não é filho de boa gente. 

6 

Ruim é o sangue, 

 que não corre nas veias. 

 
 
 

 

Curiosidade 

A enguia nasce no mar e vem viver 

para o rio. O salmão nasce no rio, vai 

para o mar e volta para o rio desovar e 

morre no mesmo rio onde nasceu. 

 
 
 

 

Aniversários dos 

Leitores 

 
Esta semana estão de Parabéns pelo 

seu aniversário natalício, os Leitores das 

seguintes paróquias: 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– JOANA SANTOS, hoje, Domingo, dia 

27 de dezembro.  

PARÓQUIA DE SANFINS DE FERREIRA:   

– NÚRIA BRANDÃO, hoje, Domingo, 

dia 27 de dezembro. 
 

O Jornal do Leitor dá-vos os 

parabéns e deseja-vos muitas 

felicidades. 
 

 
 

 

Humor 

 

Equívoco 
 

A mãe pede ao Toninho para ligar ao 

telemóvel do pai, avisando-o da hora do 

jantar. 

A mãe: 

– “E então, o que disse o pai? Já 

vem?” 

O filho:  

– “Já liguei três vezes, mãe, e aten-

de-me sempre uma mulher.” 

A mãe:  

– “Deixa comigo. Ele vai ver quando 

chegar em casa.”   

Mal o pai aparece na frente da casa a 

mãe sobe para cima duma cadeira e 

aplica-lhe a maior surra. Perante a 

gritaria, os vizinhos aproximam-se para 

ver o que está a acontecer.  

A mãe:   

– “Safado, cafajeste, traiçoeiro. Vem 

cá Toninho, e diz aqui a todos o que 

aquela mulher falou para ti ao telefone.” 

O filho:  

– “Ela disse: O número para o qual 

você ligou encontra-se desligado ou fora 

de serviço.” 

  

Que dois 
 

O Luís, de Estremoz (no Alentejo), 

veio a Lisboa, de mota. Desceu da mota 

e sentiu comichão na cabeça. 

Começou a coçar a cabeça por cima 
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do capacete, e uma loira “bem 

desenhada” que o observava, aproxi-

mou-se e disse-lhe: 

– O senhor é alentejano, pois é? 

– Sô, si senhora. Atão por quêim? 

– Ora… é porque está a coçar-se por 

cima do capacete… Não deve ser muito 

esperto… 

– Atão e a menina, pra coçar o 

traseiro, tamém despe as calças? 

 

Peneumonia 
 

O Carlos chega a casa e vê a sua 

mulher com um homem na cama. 

– Joana, o que é que esse homem 

está a fazer aqui? 

– Este homem que vês aqui é o 

homem que nos paga todas as 

despesas! 

– Ai sim? Então tapa-o não vá ele 

apanhar uma pneumonia... 

 

Evitam-se 
 

O Zezinho, na sua inocência, chega 

junto daquela vizinha toda jeitosa e 

pergunta-lhe: 

– Joaninha quer casar comigo? 

– Eu não gosto de crianças. 

– Não faz mal, nós evitamos… 

 
 
 

 

 

A crise económica 

…e a natalidade 
 

A crise económica em que a 

humanidade está mergulhada, já mesmo 

antes da Pandemia do vírus do Covid-19 

(e 2020), deve-se em muito à redução 

drástica da natalidade que tem vindo a 

acentuar-se desde a década de 70 do 

século passado.  

Com efeito, nós, humanidade, o que 

fizemos e o que andamos a fazer?  

– Fazemos isto: Com máquinas 

sofisticadas, triplicamos a produção dos 

produtos e reduzimos para metade a 

natalidade. Com isto, criamos um vazio, 

criamos desemprego, ou seja, criamos 

crise que continua a aumentar.  

 – Crise, porquê e como? 

– Porque as Fábricas não vendem, 

dado que os armazenistas não compram 

e, assim, metade dos funcionários são 

despedidos e vão para o desemprego. 

– E os armazenistas não compram, 

porquê? 

– Porque as Lojas de venda ao 

público também não vendem. Assim, 

parte das lojas fecham e o desemprego 

continua a aumentar.   

– Porquê? Por que é que as lojas não 

vendem mais? 

– Porque os lojistas passam o dia a 

olhar para a porta e quase ninguém 

entra para comprar. Então vão fechando. 

Resultado: engrossam o desemprego.  

– E não entram pessoas, porquê? 

– Porque não há pessoas para 

comprar. 

– Como assim? Como não há 

pessoas? 

– Não há, porque as crianças que 

deviam ter nascido em 1970, 1980, 

1990, etc. e não nasceram, portanto não 

existem, – e são alguns milhões de 

pessoas, – hoje teriam 30, 40, 50 anos 

de idade. Agora essa gente que não 

nasceu, também não consomem, nem 

leite, nem fraldas, nem brinquedos, nem 

livros, nem roupa, nem calçado, nem 

alimentação, nem bicicleta, nem escola, 

nem professor, nem automóvel, nem 

combustível, nem mecânica, nem 

acessórios, nem seguros, nem turismo, 

nem espetáculos, nem mobiliário, nem 

eletrodomésticos, nem restaurante, nem 

medicamentos, nem pagam impostos, 

nem, nem, nem…  

– Sim, e depois? 

– Agora vemos fábricas, vemos lojas, 

vemos shoping’s, vemos centros 

comerciais, vemos tudo em excesso, em 

relação ao número e às necessidades 

das pessoas que existem. Vemos 

aldeias (freguesias inteiras) despovoa-

das, com alguns (já muito poucos) 

idosos e nenhuma criança e nenhum 

jovem. Com isto engrossamos o 

desemprego, aumentamos a miséria, 

juntamos mais crise à crise. 

Pois é… e agora que fazer? 

– Vai custar-nos muito consertar em 

pouco tempo o que estragámos durante 

décadas. Mas vamos ter de inverter esta 

mentalidade. Não vai ser fácil. Vai 

competir aos nossos filhos e aos nossos 

netos fazê-lo, com muito sacrifício, pois 

herdarão das nossas mãos o mundo que 

lhe estragámos.  

Não deixa de ser irónico: quisemos 

ter só um filho, quando muito, dois filhos, 

para lhes darmos uma vida melhor que 

aquela que nós tivemos. Resultado: vão 

viver algo muito mais duro, muito mais 

penoso, do que nós alguma vez 

vivemos.  

Isto para não falar em clima e 

ecologia. Exploramos excessivamente os 

recursos do planeta, para dar aos 

nossos filhos (e a nós também), fartura 

excessiva de tudo. Hoje, estragamos 

quase tanto como aquilo que 

necessitamos de usar ou de consumir. 

– Por que caminho (largo) entrou 

esta pobre humanidade? 

 

A propósito de natalidade 

 

Publicado na página 12 do JN - 

Jornal de Notícias de 04-12-2020, quase 

metade das mulheres em idade fértil, 

não têm filhos. 

Segundo um estudo do INE - Instituto 

Nacional de Estatística, mulheres entre 

os 18 e os 49 anos, não tinham filhos em 

2019 e não pretendem tê-los nos 

próximos 3 anos. O mesmo estudo 

confirma a tendência de redução do 

número de filhos em Portugal: Em 2019, 

42,2% das mulheres dos 18 e os 49 

anos e 53,9% dos homens dos 18 e os 

49 anos, não tinham filhos. Conclui o 

mesmo estudo que o número médio de 

filhos passou, assim, de 1,03 em 2013 

para 0,86 em 2019. Mas que redução! 

Questionados sobre a intenção de ter 

filhos, 55,1% das mulheres e 47,3% dos 

homens indicaram não tencionar ter 

filhos. Essa decisão era mais acentuada 

na camada mais jovem da sociedade 

com 93,4% das mulheres e 97,6% dos 

homens entre os 18 e os 29 anos, e não 

pretendem ser pais. 

Isto é assustador e vai complicar 

imenso a vida das gerações futuras. 

 
 
 

 

 
 

ESCALA DE LEITORES 
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TEMPORÁRIAMENTE 

 DESATIVADA 
 

A Fechar 

Amamos a vida não porque estamos 

habituados a viver, mas porque estamos 

habituados a amar  

(Friedrich Nietzsche) 
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