
JORNAL 
do Leitor litúrgico 

Jornal Inter Paroquial: 

Carvalhosa – Eiriz – Figueiró – Sanfins 

 

E-MAIL:     

    jornal.leitor@portugalmail.pt 

SAIT:    

    www.paroquiascesf.com 

PERIODICIDADE:  semanal 

N.º 664 – Ano XII – 01 / 01 / 2021 

________________________ 
 

TEMPO LITÚRGICO: 

Santa Maria Mãe de Deus 

ANO “B” 
 

 

Sumário 
 

PÁGINA – 1 

– Sumário. 
– Santa Maria Mãe de Deus. 
– Introdução. 
– Antífona de Entrada. 
– 1.ª Leitura (Números).  

PÁGINA – 2 

– Salmo Responsorial. 

PÁGINA – 3 

– 2.ª Leitura (Gálatas). 
– Aclamação ao Evangelho. 

PÁGINA – 4 

– Evangelho (Lucas).  

PÁGINA – 5 

– Oração Universal. 
– Antífona da Comunhão. 
– Monição da Comunhão. 
– Um novo Ano. 

PÁGINA – 6 

– Idem - com a Benção de Deus. 
– Idem - para que tenhamos paz. 

PÁGINA – 7 

– Idem - sinais de bênção uns para 
os outros. 

   – Maria Rainha da Paz - Presépio de 
Paz.  

– Idem - Mãe do Príncipe da Paz. 

PÁGINA – 8 

– Idem - construtores da Paz. 
– Fala o Papa. 

PÁGINA – 9 

– Mensagem de Paz aos peregrinos  
– Sabias que… 
– Oração da Igreja (janeiro). 
– Descomplica (42). 

PÁGINA – 10 

– Oração. 
– Seis Adágios populares. 
– Humor. 
– Curiosidade. 
– Escala (desativada).  
– A Fechar. 

 

 
 

Santa Maria  

Mãe de Deus 

 
O Dia Mundial da Paz foi 

estabelecido pelo Papa, São Paulo VI, 

em 1968, pouco depois de encerrado o 

Concílio Vaticano II, em plena guerra 

fria, pairando sobre o mundo a ameaça 

da guerra das estrelas. 

É também o primeiro dia do novo ano 

civil, início de uma caminhada percorrida 

de mãos dadas com esse Deus que nos 

ama, que em cada dia nos cumula da 

sua bênção e nos oferece a vida em 

plenitude e com a Mãe que afasta de nós 

os perigos. 

A Igreja convida-nos a percorrer 

estes 365 dias conduzidos pela mão 

maternal de Nossa Senhora, Mãe da 

Igreja, Mãe de Jesus e nossa Mãe. 

 
 

 

 

Introdução 

Abençoai, não amaldiçoeis: é o 

caminho da Paz. 

Os cristãos associaram, desde 

sempre, a tradicional festa de fim do ano 

a um motivo da sua fé. Antes do Concílio 

celebrava-se a circuncisão de Jesus, 

feita, segundo o que refere Lucas, oito 

dias depois do nascimento (Lc 2, 21). 

Depois este dia foi dedicado a Maria, 

mãe de Deus, e, a partir de 1968, o 

primeiro dia de janeiro tornou-se, por 

vontade do Papa São Paulo VI, o «Dia 

Mundial da Paz». As Leituras refletem 

esta variedade de temas: a bênção para 

iniciar bem o novo ano (primeira Leitura); 

Maria, modelo de cada mãe e de cada 

discípulo (Evangelho); a paz (primeira 

Leitura e Evangelho); a filiação divina 

(segunda Leitura); a surpresa perante o 

amor de Deus (Evangelho), o nome com 

que Deus quer ser identificado e 

invocado (primeira Leitura e Evangelho). 

Abençoar e benção 

Abençoar e bênção são termos que 

aparecem frequentemente na Bíblia, 

encontram-se quase em cada página 

(552 vezes no Antigo Testamento, 65 no 

Novo Testamento). Desde o início que 

Deus abençoa as suas criaturas: os 

seres vivos para que sejam fecundos e 

se multipliquem (Gn 1, 22), o homem e a 

mulher para que dominem sobre toda a 

criação (Gn 1, 28) e o Sábado, sinal do 

repouso e da alegria sem fim (Gn 2, 3). 

Precisamos de nos sentir abençoa-

dos por Deus e pelos irmãos. A maldição 

afasta, separa, indica a recusa; a bênção 

aproxima, reforça a solidariedade, 

infunde confiança e esperança. 

«O Senhor te abençoe e te proteja»: 

são as primeiras palavras que a liturgia 

nos diz neste dia para que permaneçam 

impressas no coração e as possamos 

repetir a amigos e inimigos ao longo de 

todo o ano. 

– Ensina-nos, Senhor, a abençoar 

quem nos insulta, a suportar quem nos 

persegue, a confortar quem nos calunia. 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Salvé, Santa Mãe, que destes à luz o Rei 

do céu e da terra. 
 

Ou: 
cf. Is 9, 2.6; Lc 1, 33 

 

Hoje sobre nós resplandece uma luz: 

nasceu o Senhor.  

O seu nome será admirável, Deus forte, 

Pai da eternidade, Príncipe da paz. E 

o seu reino não terá fim. 

 
 

 

 

Primeira Leitura 
Nm 6, 22-27 

 
 

MONIÇÃO: 

 
O Senhor ensina a Moisés como é que ele 

e os seus sucessores hão de abençoar o 

Povo de Deus. «Invocarão o meu nome sobre 

os filhos de Israel e Eu os abençoarei.» 

Na tríplice invocação de Deus há uma 

insinuação sobre o mistério da Santíssima 

Trindade. 
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LEITURA: 

 
 

 

Leitura do Livro dos Números 
 

22O Senhor disse a Moisés:  
23«Fala a Aarão e aos seus filhos e 

diz-lhes: Assim abençoareis os filhos 

de Israel, dizendo: 24‘O Senhor te 

abençoe e te proteja. 25O Senhor 

faça brilhar sobre ti a sua face e te 

seja favorável. 26O Senhor volte para 

ti os seus olhos e te conceda a 

paz’. 27Assim invocarão o meu nome 

sobre os filhos de Israel e Eu os 

abençoarei». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
‘ 

A Leitura é breve (é curta) e fácil de 

proclamar. 

Se leres devagar, sem pressa, se 

respeitares toda a pontuação do texto (sem 

inventar vírgulas onde não existem), farás 

uma leitura com sucesso. Não a estragues 

para que não fique uma Leitura perdida. 

Exercita: Aarão (leem-se os dois “aa’s”) / 

abençoareis / abençoe / proteja / invocarão / 

abençoarei / e outras. 

Apesar de fácil, a leitura requer 

preparação. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Também hoje em dia é muito 

florescente o mercado das bênçãos e 

das maldições, das magias e dos 

sortilégios, dos feitiços e do mau olhado. 

Era-o ainda mais nos tempos antigos 

quando se pensava que a palavra –   

sobretudo sendo acompanhada por 

gestos e pronunciada por quem era 

dotado com poderes sobre-humanos e 

misteriosos – realizasse aquilo que 

exprimia.  

Era considerada sempre eficaz, 

naturalmente, a palavra de Deus, e «a 

palavra do Senhor criou os céus, e o 

sopro da sua boca todos os astros... 

porque Ele disse e tudo foi feito, Ele 

ordenou e tudo foi criado» (SI 33, 6.9). 

Eram temidas as suas maldições e 

invocadas as suas bênçãos. Ele 

abençoava o seu povo quando o enchia 

de bens, quando dispensava prospe-

ridade e saúde, sucessos e vitórias, 

chuva e fecundidade aos campos e aos 

animais (Dt 28, 1-8). Desventuras, doen-

ças, carestias, derrotas eram os sinais 

da sua maldição (Dt 28,15-19). 

Existiam também os mediadores das 

bênçãos divinas: o pai de família «a 

bênção do pai fortalece a casa dos 

filhos» (Eclo ´Ben-Sirá´ 3, 9), o rei (Gn 

14, 18ss.) e os sacerdotes. 

A nossa Leitura refere o texto da 

mais famosa das bênçãos, a que foi 

ensinada pelo próprio Senhor a Moisés. 

Devia ser usada pelos «filhos de Aarão» 

para «servirem-se do nome do Senhor 

para abençoar os Israelitas». Era 

utilizada no final da liturgia quotidiana no 

templo. O sacerdote vinha à porta do 

santuário e, estendendo as mãos sobre 

a multidão que o aguardava, proferia 

esta fórmula sagrada. 

Nela, por três vezes, é invocado o 

nome do Senhor – YHWH – nome inefável 

que só os sacerdotes podiam pronunciar 

e apenas para abençoar, nunca para 

amaldiçoar. 

  A cada uma das três invocações do 

Nome Santo são acrescentados dois 

pedidos: 

– Que o Senhor te abençoe e te 

proteja; 

– Que o Senhor te mostre o seu 

rosto acolhedor e te trate com bondade; 

– Que o Senhor olhe para ti e te 

conceda a paz.  

São seis imagens que exprimem o 

pedido de graças e favores. 

O rosto radiante é sinal de amizade e 

de benevolência, inspira confiança, abre 

o coração à feliz esperança. Com uma 

linguagem muito humana, o israelita 

piedoso pede muitas vezes ao Senhor 

que «acalme o seu rosto», que «não 

desvies de mim o teu rosto» (SI 27, 9), 

que não se mostre irado. «Mostra-nos o 

teu rosto – diz o Salmista – e seremos 

salvos» (SI 80, 4); «resplandeça sobre 

nós, Senhor, a luz da tua face» (SI 4, 7).  

Não só Deus abençoa o homem, mas 

também o homem é chamado a 

abençoar Deus. Nos salmos repete-se 

com insistência o convite: «Bendizei o 

Senhor, todos os servos do Senhor, que 

estais no seu santuário todas as noites! 

Elevai as vossas mãos em oração e 

bendizei o Senhor!» (SI 134, 1-2); 

«Bendizei o seu nome, anunciai aos 

pagãos a sua glória e a todos os povos 

as suas maravilhas» (SI 96, 2-3). O 

israelita piedoso inicia todas as suas 

orações com a fórmula: «Bendito és tu 

Senhor...» 

A bênção que o homem dirige ao 

Senhor é a resposta aos benefícios 

recebidos. É o sinal de que tomou 

consciência que todo o bem vem dele, é 

um seu dom. 

A Bíblia fala continuamente de 

bênçãos de Deus e também – muito 

raramente – das suas maldições. Trata-     

-se de uma linguagem humana  usada  

para  descrever  as  consequências  

desastrosas provocadas não por Deus, 

mas pelo pecado. Quem se afasta do 

caminho da vida atrai sobre si as piores 

desventuras. Já o sábio Ben Sirá o tinha 

entendido: «O desígnio perverso voltar-       

-se-á contra quem o forja» (Eclo ´Ben-        

-Sirá´ 27, 27). De Deus só chegam 

bênçãos. 

Que resposta deu o Senhor às 

súplicas do seu povo? 

Israel esperava do Senhor uma 

bênção, uma paz, um shalom muito 

«material». Na plenitude dos tempos, 

Deus enviou a sua paz, seu Filho, «Ele é 

a nossa paz» (Ef 2, 14). A surpresa foi 

tão grande que levou Paulo a exclamar: 

«Bendito seja o Deus, Pai de Nosso 

Senhor Jesus Cristo, que nos altos céus 

nos abençoou com toda a espécie de 

bênçãos espirituais em Cristo» (Ef 1, 3), 

e Zacarias: «Louvado seja o Senhor, 

Deus de Israel, que veio socorrer e 

salvar o seu povo» (Lc 1, 68). 

«Deus suscitou o seu servo e enviou-

o para vos abençoar» (Act 3, 25-26). 

Nele todas as maldições se transfor-

maram em bênçãos (Gl 3, 8-14). Se em 

Cristo Deus revelou o seu rosto que 

abençoa sempre, ao homem não resta 

senão abençoar sempre os inimigos: 

«Bendizei, não amaldiçoeis» (Rm 12, 

14), «Não pagueis o mal com o mal, nem 

a injúria com a injúria; pelo contrário, 

respondei com palavras de bênção, pois 

a isto fostes chamados: a herdar uma 

bênção» (1 Pd 3, 9). 

 
 

 

 

 

Salmo Responsorial 
Sal 66 (67), 2-3.5.6 e 8 (R. 2a) 

 

 

MONIÇÃO: 

 
O Povo de Deus cantava o salmo que a 

liturgia nos apresenta nesta Missa para agra- 
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decer ao Senhor as colheitas e para pedir-Lhe 

novas bênçãos. 

Ao cantá-lo, peçamos ao nosso Deus que 

nos conceda uma colheita abundante de boas 

obras ao longo deste ano que dá agora os 

primeiros passos. 

 
 

REFRÃO: 

 
DEUS SE COMPADEÇA DE NÓS 

E NOS DÊ A SUA BÊNÇÃO. 

 
 

SALMO: 

 

 
Deus Se compadeça de nós e nos dê a 

sua bênção, 

resplandeça sobre nós a luz do seu 

rosto. 

Na terra se conhecerão os seus 

caminhos 

e entre os povos a sua salvação. 

  

Alegrem-se e exultem as nações, 

porque julgais os povos com justiça 

e governais as nações sobre a terra. 

  

Os povos Vos louvem, ó Deus, 

todos os povos Vos louvem. 

Deus nos dê a sua bênção 

e chegue o seu temor aos confins da 

terra. 

 
 

 
 

 

Segunda Leitura 
Gl 4, 4-7 

 

 

MONIÇÃO: 

 
São Paulo fala, na carta aos cristãos da 

Galácia, em Nossa Senhora, dizendo 

que «Deus enviou o seu Filho, nascido de 

uma mulher.» 

E porque de Maria nos veio Jesus, 

quando mais perto d’Ela permanecermos ao 

longo deste ano, por uma devoção 

verdadeira, mais seguro será o nosso 

caminho do Céu. 

 
 

LEITURA: 

 
 

Leitura da Epístola do apóstolo 

São Paulo aos Gálatas 

 

Irmãos: 4Quando chegou a 

plenitude dos tempos, Deus enviou o 

seu Filho, nascido de uma mulher e 

sujeito à Lei, 5para resgatar os que 

estavam sujeitos à Lei e nos tornar 

seus filhos adotivos. 6E porque sois 

filhos, Deus enviou aos nossos 

corações o Espírito de seu Filho, que 

clama: «Abbá! Pai!». 7Assim, já não 

és escravo, mas filho. E, se és filho, 

também és herdeiro, por graça de 

Deus. 
 

Palavra do Senhor. 
 

  
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta Segunda Leitura, tal como a 

Primeira, também não é, de todo, difícil de 

proclamar.  

Repete-se para que não corras, não sejas 

apressado a ler, porque os ouvintes precisam 

de tempo para assimilar a Palavra recebida 

pelo ouvido, atinja a mente, e desça ao 

coração.  

Não inventes “vírgulas” onde elas não 

existem, nem faças cortes onde não deves, 

pois podem alterar o sentido da frase. 

Sejamos responsáveis naquilo que fazemos. 

Articular bem as consoantes e as sílabas, 

cujas falhas têm sido abundantes nos 

Leitores. 

Exercita as palavras: plenitude / adoptivos 

(o “p” é mudo, não se lê e nem se escreve) / 

Abbá! / herdeiro / e outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
Neste trecho da carta aos Gálatas, 

Paulo recorda a verdade central do 

Evangelho: depois que Deus enviou o 

seu filho, «nascido de uma mulher», isto 

é, em tudo semelhante a nós, exceto no 

pecado, nós podemos chamar a Deus: 

«Abbá! Pai!» (v. 6). Esta é a grande 

notícia! 

Também os pagãos chamavam a 

Deus «pai de todos os homens». O que 

têm de específico os cristãos? Por que é 

que Paulo afirma comovido que agora o 

cristão já não é escravo, mas filho e 

pode gritar: «Abbá»? O Pai Nosso é uma 

oração que todos os homens podem 

recitar? 

Ora bem: a esta última pergunta, 

provavelmente, todos nós respondere-

mos «sim» e há um texto evangélico que 

justifica esta resposta: «Amai os vossos 

inimigos e orai pelos que vos 

perseguem. Fazendo assim, tornar-vos-     

-eis filhos do vosso Pai que está no Céu, 

pois Ele faz com que o Sol se levante 

sobre os bons e os maus e faz cair a 

chuva sobre os justos e os pecadores» 

(Mt 5, 44-45). A benevolência de Deus 

não faz distinção nenhuma entre os 

homens, são todos seus filhos. 

Sim, é verdade: Deus é pai de todos 

os homens. 

Mas atenção, porque quando um 

pagão e um cristão invocam Deus pai, 

não querem dizer a mesma coisa. O 

pagão chama-o pai porque está cons-

ciente de ter recebido dele o dom da 

existência. O cristão sente-se filho de 

Deus a outro nível: sabe que para além 

da existência recebeu dele o Espírito, a 

sua própria vida divina. Por este motivo, 

nos primeiros séculos, a oração do Pai 

Nosso era entregue apenas alguns dias 

antes do Batismo, ou seja, apenas 

quando os catecúmenos estavam em 

condições de entender plenamente o seu 

significado. 

Também esta Leitura está ligada ao 

tema da festa da paz. Quem recebeu o 

Espírito e chama a Deus «Abbá» não 

pode sentir-se senão irmão de todos os 

homens e tornar-se construtor de paz. 

  
 

 

 

 

Aclamação ao Evangelho 
Hb 1, 1-2 

 

 

MONIÇÃO: 

 
O Senhor dirige-nos a Sua Palavra em 

abundância, para que ela frutifique na nossa 

vida pelas boas obras. 

Aclamemos o Evangelho que nos vai ser 

anunciando, manifestando, deste modo, a 

disponibilidade para cumprirmos os seus 

ensinamentos. 

 

REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 

 
ACLAMAÇÃO: 

 
Muitas vezes e de muitos modos 

falou Deus antigamente aos nossos pais 

pelos Profetas. 

Nestes dias, que são os últimos,  

Deus falou-nos por seu Filho. 
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Evangelho  
Lc 2, 16-21 

 
 

EVANGELHO: 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 16os pastores 

dirigiram-se apressadamente para Belém 

e encontraram Maria, José e o Menino 

deitado na manjedoura. 17Quando O 

viram, começaram a contar o que lhes 

tinham anunciado sobre aquele Menino.  
18E todos os que ouviam admiravam-se 

do que os pastores diziam. 19Maria 

conservava todas estas palavras, 

meditando-as em seu coração. 20Os 

pastores regressaram, glorificando e 

louvando a Deus por tudo o que tinham 

ouvido e visto, como lhes tinha sido 

anunciado. 21Quando se completaram os 

oito dias para o Menino ser circuncidado, 

deram-Lhe o nome de Jesus, indicado 

pelo Anjo, antes de ter sido concebido no 

seio materno. 
 

Palavra da Salvação. 

 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
O Evangelho de hoje é a continuação 

do trecho lido na noite de Natal.  

O que encontram os pastores 

Ao lado do berço de Jesus aparecem 

novamente os pastores (v. 16-17). 

Seguindo o anúncio recebido do Céu, 

eles vão a Belém e encontram José, 

Maria e o Menino que está deitado na 

manjedoura. 

Note-se: não encontram nada de 

extraordinário. Veem somente uma 

criança com o seu pai e a sua mãe. E, 

no entanto, naquele ser débil, 

necessitado de ajuda e de proteção, eles 

reconhecem o Salvador. Não precisam 

de sinais extraordinários, não verificam 

milagres e prodígios. Os pastores 

representam todos os pobres, os ex-

cluídos que, quase por instinto, 

reconhecem no Menino de Belém o 

Messias do Céu.  

Nas representações dos Presépios, 

os pastores aparecem geralmente de 

joelhos diante de Jesus. Mas o 

Evangelho não diz que eles se prostra-

ram em adoração, como fizeram os Reis 

magos (Mt 2, 11). Ficaram simplesmente 

a observar – maravilhados, extasiados –

a obra maravilhosa que Deus tinha 

operado a seu favor, depois anunciaram 

aos outros a sua alegria e quantos os 

ouviam ficavam também admirados (v. 

18). 

Nos primeiros capítulos do seu 

Evangelho, Lucas sublinha com 

frequência a admiração e a alegria 

incontível das pessoas que se sentem 

envolvidas no projeto de Deus. Isabel, 

descobrindo que está grávida, repete a 

todos: «Deus foi bom para mim!» (Lc 1, 

25); Simeão e a profetisa Ana bendizem 

a Deus que lhes concedeu ver a 

salvação preparada para todos os povos 

(Lc 2, 30-38); também Maria e José 

ficam maravilhados, estupefactos (Lc 2, 

33. 48). 

Todos eles têm os olhos e o coração 

da criança que acompanha com o olhar 

cada gesto do pai, fica arrebatada 

perante cada gesto seu e sorri, sorri 

porque em tudo aquilo que o pai faz vê 

um sinal do seu amor. «O Reino de Deus 

pertence aos que são como eles – dirá 

um dia Jesus – e quem não receber o 

Reino de Deus como um pequenino, não 

entrará nele» (Mc 10, 14-15).   

A primeira preocupação dos pastores 

não é de tipo ético: não se questionam 

sobre o que devem fazer, que correções 

deverão atuar na sua vida moral nem 

sempre exemplar, que pecados deverão 

empenhar-se em evitar... Param para se 

alegrarem com aquilo que Deus fez. 

Depois, só depois de se terem sentido 

amados estão em condições de escutar 

os conselhos, as propostas de vida nova 

que o Pai lhes dirige. Só assim se 

encontrarão nas condições justas para 

confiarem. 

A reação de Maria 

Na segunda parte do Evangelho, é 

sublinhada a reação de Maria ao relato 

dos pastores: «Conservava todas estas 

palavras, meditando-as em seu coração» 

(literalmente: juntava-as).  

Lucas não quer dizer que Maria 

«conservava» tudo o que acontecia, sem 

esquecer nenhum pormenor. E também 

não quer – como alguém defendeu –

indicar em Maria a sua fonte de 

informações sobre a infância de Jesus. 

O alcance teológico da sua afirmação é 

bem maior. Ele diz que Maria juntava os 

factos, associava-os e sabia perceber o 

seu significado, descobria o fio condutor, 

contemplava a realização do projeto de 

Deus. Maria (que era uma rapariguinha 

de doze-treze anos) não era superficial, 

não se exaltava quando as coisas 

corriam bem e não se abatia perante as 

dificuldades. Meditava, observava com 

olhar atento cada acontecimento, para 

não se deixar condicionar pelas ideias, 

pelas convicções, pelas tradições do seu 

povo, para estar receptiva e preparada 

para as surpresas de Deus. 

Uma certa devoção mariana afastou-     

-a do nosso mundo e da nossa condição 

humana, das nossas angústias, das 

nossas dúvidas e incertezas, das nossas 

dificuldades em acreditar. Envolveu-a 

numa nuvem de privilégios que – 

conforme os casos – fizeram com que 

fosse admirada ou invejada, mas não 

amada.  

Lucas apresenta-a na óptica justa, 

como a irmã que fez um caminho de fé 

não diverso do nosso. 

Maria não entende tudo desde o 

início: admira-se com o que Simeão diz 

acerca do menino, é apanhada quase de 

surpresa (Lc 2,33). Admira-se da mesma 

forma que se admirarão os Apóstolos e 

todo o povo diante das obras de Deus 

(Lc 9, 43-45). Não compreende as 

palavras de seu filho que escolheu 

ocupar-se das coisas de seu Pai (Lc 2, 

50), assim como os doze (Apóstolos) 

terão dificuldade em entender as 

palavras do Mestre: «Nada disto 

entenderam. Aquela linguagem era 

incompreensível para eles, e não 

entendiam o que lhes dizia» (Lc 18, 34). 

Maria não entende, mas observa, 

escuta, medita, reflete e, depois da 

Páscoa (não antes!), irá entender tudo, 

irá ver claramente o sentido de tudo 

aquilo que aconteceu. 

Lucas voltará a apresentá-la, pela 

última vez, no início do livro dos Atos dos 

Apóstolos. Irá colocá-la no seu lugar, na 

comunidade dos crentes: «E todos 

unidos pelo mesmo sentimento, entrega-

vam-se assiduamente à oração, com 

algumas mulheres, entre as quais Maria, 

mãe de Jesus, e com os irmãos de 

Jesus» (Act 1, 14). Ela, a bem-aventu-

rada porque acreditou (Lc 1, 45). 

Circuncisão e o nome de Jesus 

O Evangelho de hoje conclui-se com 

a recordação da circuncisão. Com este 

rito, Jesus passa oficialmente a fazer  
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parte do povo de Israel.  Mas não é esta 

a principal razão pela qual Lucas recorda 

o facto. É outra a particularidade que lhe 

interessa:  o nome que é dado ao 

menino, nome esse que não tinha sido 

escolhido pelos pais, mas indicado 

diretamente pelo Céu. 

Para os povos do antigo Oriente o 

nome não era apenas um meio para 

indicar as pessoas, para distinguir os 

animais, para identificar os objetos. Era 

muito mais, exprimia a própria natureza 

das coisas, formava um todo com quem 

o usava. Abigail diz do seu marido: «Que 

o meu Senhor não faça caso desse mau 

homem, Nabal (literalmente: «insensa-

to») porque é um néscio e um insensato 

como o seu nome indica» (1 Sm 25, 25). 

Ser chamado com o nome de outra 

pessoa queria dizer personificá-la, torná- 

-la presente, ter a sua mesma 

autoridade, pedir a sua proteção (Dt 28, 

10). 

Tendo em conta este contexto 

cultural, podemos entender a im-

portância que Lucas atribui ao nome do 

menino. Chama-se Jesus, que significa: 

O Senhor salva. Mateus explica: foi 

assim chamado porque salvará o seu 

povo dos seus pecados (Mt 1, 21). 

No comentário à primeira Leitura 

dizíamos que o nome de Deus – YHWH – 

não podia ser pronunciado. Mas sem 

nome permanece-se no anonimato. 

Quem não conhece o nosso nome não 

pode senão instaurar uma relação 

superficial connosco.  

Se Deus queria entrar em diálogo 

com o homem, tinha que lhe dizer como 

queria ser chamado, tinha que indicar o 

seu nome, revelar a sua identidade. 

Fê-lo. Escolhendo o nome do seu 

Filho, Deus disse quem Ele é. 

Esta é a sua identidade: aquele que 

salva, aquele que não faz outra coisa 

senão salvar. Nos Evangelhos este 

nome é repetido 566 vezes, quase que a 

lembrar que as imagens de Deus 

incompatíveis com este nome devem ser 

canceladas. 

Agora compreendemos por que 

razão no Antigo Testamento Deus não 

permitia que fosse pronunciado o seu 

nome: porque só em Jesus nos iria dizer 

quem é. 

É interessante notar quem são, no 

Evangelho de Lucas, as pessoas que 

chamam Jesus pelo nome. Não são os 

santos, os justos, os perfeitos, mas 

apenas os marginalizados, os que estão 

à mercê das forças do mal. São os 

possessos (Lc 4,34); os leprosos: 

«Jesus, Mestre, tem misericórdia de 

nós!»  (Lc 17,13); o cego: «Jesus, Filho 

de David, tem misericórdia de mim!» (Lc 

18, 38) e o criminoso que morre na cruz 

ao seu lado: «Jesus, lembra-te de mim, 

quando estiveres no teu Reino» (Lc 23, 

42). 

Irá lembrá-lo Pedro aos chefes 

religiosos do seu povo: «Não há debaixo 

do céu qualquer outro nome, dado aos 

homens, que nos possa salvar.» 

 
 

 

 

 

Oração Universal 

 
1  

 Para que o Senhor dê aos fiéis da sua 

Igreja 

e aqueles que os dirigem e apascentam 

um ano cheio de bençãos e graças do 

Céu, 

oremos, irmãos. 
 

2  

Para que o Menino encontrado pelos 

pastores, 

ensine aos homens que trabalham pela 

paz 

a construí-la em fidelidade ao 

Evangelho, 

oremos, irmãos. 
 

3 

Para que a Virgem, que deu à luz o 

nosso Deus, 

venha em socorro de todas as mulheres 

que vão ser mães e são pobres como 

ela, 

oremos, irmãos. 
 

4  

Para que o nome de Jesus dado ao 

Menino 

esteja no coração de todos os que 

sofrem 

e nos lábios dos moribundos, 

oremos, irmãos. 
 

5 

Para que Deus volte para nós o seu 

olhar, 

nos dê a paz, nos abençoe e nos proteja, 

e faça crescer em santidade a nossa 

Paróquia, 

oremos, irmãos. 

E todos os que ouviam admiravam-se  

do que os pastores diziam.  

Maria conservava estas palavras, 

meditando-as em seu coração.  

(Lc 2, 18-19) 

Antífona da Comunhão 

 
(Hb 13, 8) 

 

Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a 

eternidade. 

 
 

 
 

Monição da Comunhão 
 

Comungar sacramentalmente é 

receber no coração o Corpo, Sangue, 

Alma e Divindade do mesmo Senhor, Rei 

do Universo, que os pastores, em união 

com Maria e José, adoraram no presépio 

de Belém. 

Peçamos ao Senhor a graça de o 

fazermos com uma fé profunda e um 

amor verdadeiro que nos prepare para a 

Vida Eterna. 
 

 

 

 

Um novo ano 

  
A “bênção” (“beraka”) é concebida, 

no universo dos povos semitas, como 

uma comunicação de vida, real e eficaz, 

que atinge o “abençoado” e que lhe 

transmite vigor, força, êxito, felicidade. 

Esta “bênção” apresenta-se numa 

tríplice fórmula, sempre em crescendo 

(no texto hebraico, a primeira afirmação 

tem três palavras; a segunda, cinco; a 

terceira, sete). Em cada uma das 

fórmulas, é pronunciado o nome de 

Jahwéh... Ora, pronunciar três vezes o 

nome do Deus da aliança é dar uma 

nova atualidade à aliança, às suas 

promessas e às suas exigências; é 

lembrar aos israelitas que é do Deus da 

aliança que recebem a vida nas suas 

múltiplas manifestações e que tudo é um 

dom de Deus. 

A tríplice formula que o Senhor 

ensina a Moisés pode ser encarada 

como uma alusão velada ao Mistério da 

Santíssima Trindade que somente é 

revelado na aurora do Novo Testamento. 

 
 

 

 

O Senhor te abençoe e te proteja.  

O Senhor faça brilhar sobre ti  

a sua face e te seja favorável.  

O Senhor volte para ti os seus olhos  

e te conceda a paz’.   

(Nm 6, 24-27) 
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Um novo ano 
Com a bênção de Deus 
 

«O Senhor disse a Moisés: «Fala a 

Aarão e aos seus filhos e diz-lhes: Assim 

abençoareis os filhos de Israel, dizendo: 

‘O Senhor te abençoe e te proteja.» 

Como alcançar a bênção de Deus 

Que bênção queremos para nós? Por 

outras palavras: quais são os desejos 

mais íntimos que acalentamos? Há 

quem volte o seu olhar para a terra e não 

pense em mais nada. O homem é o 

único animal que foi criado para olhar de 

frente, para o alto, ao longe. É este olhar 

que deve guiar os nossos desejos. 

Não o de um animal sem inteligência 

que apenas procura o alimento para 

cada dia e reproduzir-se, quando chega 

a época propícia do ano. 

Longa vida. Para quê? 

Precisamos de um projeto que 

abarque toda a vida, e não apenas 

alguns dias ou anos. 

Agradecemos ao Senhor mais um 

ano que vivemos, além de todos os 

outros e queremos aproveitar melhor 

este que agora começa. 

Vamos a caminho da eternidade feliz 

e não podemos descuidar-nos com 

coisas que nos amarguram e roubam a 

paz da consciência. 

Muito dinheiro e saúde para quê? 

São tudo ajudas que o Senhor nos 

oferece para chegarmos à meta. São 

apeadeiros, não estações, fins de 

viagem. 

Ou algo mais 

 Estamos na terra para preparar uma 

eternidade feliz, crescendo na amizade 

com o Senhor por meio das boas obras e 

oração. 

A reflexão pode fazer-se a partir dos 

seguintes dados: 

Em primeiro lugar, somos convidados 

a tomar consciência da generosidade do 

nosso Deus, que nunca nos abandona, 

mas que continua a sua tarefa criadora 

derramando sobre nós, continuamente, a 

vida em plenitude. 

É de Deus que tudo recebemos: vida, 

saúde, força, amor e aquelas mil e uma 

pequeninas coisas que enchem a nossa 

vida e que nos dão instantes plenos. 

Tendo consciência dessa presença 

contínua de Deus ao nosso lado, do seu 

amor e do seu cuidado, somos gratos 

por isso? No nosso diálogo com Ele, 

sentimos a necessidade de O louvar e 

de Lhe agradecer por tudo o que Ele nos 

oferece? Agradecemos todos os dons 

que Ele derramou sobre nós no ano que 

acaba de terminar? 

A benção de Deus não é  

“uma magia” 

É preciso ter consciência de que a 

“bênção” de Deus não cai do céu como 

uma chuva mágica que nos molha, quer 

queiramos, quer não, magia e Deus não 

combinam; mas a vida de Deus, 

derramada sobre nós continuamente, 

tem de ser acolhida com amor e gratidão 

e, depois, transformada em gestos 

concretos de amor e de paz. É preciso 

que o nosso coração diga “sim”, para 

que a vida de Deus nos atinja e nos 

transforme. 

 
 

 

 

  

Um novo ano 
Para que tenhamos paz 

  
«O Senhor faça brilhar sobre ti a sua 

face e te seja favorável. O Senhor volte 

para ti os seus olhos e te conceda a 

paz’.» 

Como o dinheiro e o ouro, há-o 

verdadeiro, autêntico, mas também o há 

falso, assim há verdadeira e falsa paz. 

Tudo o que é falso é enganoso e 

destina-se a prejudicar-nos. 

Paz superficial 

 E como a paz de um ébrio (um 

embriagado, um bêbado), de um 

toxicodependente (um drogado) ou de 

quem está a dormir. No mundo irreal em 

que vive nem dá pelos problemas que 

encontra, mas esta não é uma paz fiável 

porque não está fundada na realidade. 

Paz ilusória 

 Há quem sonhe construir a paz, 

fugindo de todos os problemas ou 

fingindo não os ver. Mesmo que os não 

vejamos, eles existem; e mais cedo ou 

mais tarde, eles abatem-se sobre nós 

como uma tempestade. 

 Não há vida sem problemas. Eles 

são inseparáveis do crescimento, do 

progresso. 

Paz verdadeira 

 Santo Agostinho definiu a paz como 

sendo a tranquilidade na ordem de todas 

as coisas. Esta ordem engloba o respeito 

pelos direitos de Deus e pelos de todas 

as pessoas. 

Fora desta tranquilidade na ordem, 

encontramos: 

A paz da morte 

A paz da morte, da insensibilidade e 

da indiferença perante da vida. É a paz 

dos nossos cemitérios e que, portanto, 

não queremos para nós. 

A paz do medo 

Para a ter, abdicamos da nossa 

condição de pessoas e reduzimo-nos à 

condição de objetos. Foi esta a paz que 

os mártires de todos os tempos 

recusaram. 

Para gozar a verdadeira paz é 

urgente abolir todas as formas de 

escravidão. Abolir as escravidões das 

pessoas, como vemos na mensagem (de 

2015) do Papa Francisco, de todas as 

formas de escravidão. 

As nossas escravidões 

— Com Deus. «A paz na terra, 

anseio profundo de todos os homens de 

todos os tempos, não se pode 

estabelecer nem consolidar senão no 

pleno respeito da ordem instituída por 

Deus. O progresso da ciência e as 

invenções da técnica evidenciam que 

reina uma ordem maravilhosa nos seres 

vivos e nas forças da natureza. 

Testemunham, outrossim, a dignidade 

do homem capaz de desvendar essa 

ordem e de produzir os meios 

adequados para dominar essas forças, 

canalizando-as em seu proveito.» (São 

João XXIII, Enc. Pacem in terris) 

— Consigo mesmo. «No entanto, 

imprimiu o Criador do universo no íntimo 

do ser humano uma ordem, que a 

consciência deste manifesta e obriga 

perentoriamente a observar: "mostram a 

obra da lei gravada em seus corações, 

dando disto testemunho a sua 

consciência e os seus pensamentos" 

(Rm 2,15). E como poderia ser de outro 

modo? Pois toda obra de Deus é um 

reflexo de sua infinita sabedoria, reflexo 

tanto mais luminoso, quanto mais essa  
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obra participa da perfeição do ser (cf. Sl 

18,8-11).» (Pacem in terris) 

— Com os irmãos. Não haverá paz 

enquanto os direitos de cada pessoa não 

forem respeitados «Justiça é o novo 

nome da paz.» (Pacem in terris). 

 
 

 

 

   

Um novo ano 
Sinais de bênçãos uns 

para os outros 

 
Sinais de bênção uns para os outros. 

«Assim invocarão o meu nome sobre os 

filhos de Israel e Eu os abençoarei.» 

Com a boa vontade de todos, 

poderíamos melhorar rapidamente a paz 

no ambiente em que vivemos. 

Não responder à violência com 

violência 

 À semelhança das ondas que 

encontram no seu caminho, a muralha 

do cais e aí para a sua fúria, de modo 

semelhante, as pessoas que vêm ter 

connosco cheias de violência deviam 

encontrar em nós a serenidade e não um 

comportamento do mesmo género. De 

outro modo, a espiral da violência vai 

crescendo cada vez mais. 

Não ser violento 

Trazer os nervos à flor da pele não é 

sinal de fortaleza, mas de fraqueza e, 

por vezes, de falta de educação e de 

virtude. É preciso renunciar de uma vez 

para sempre à violência das palavras e 

nas atitudes, porque nada resolve. 

Quem diz tudo o que lhe vem à 

cabeça, especialmente em momentos de 

irritação, parece-se com um animal 

selvagem, não com uma pessoa 

humana. 

Às vezes pode ajudar o ter à mão um 

copo de água, para beber no momento 

oportuno. A água apaga incêndios. 

Fugir do que nos torna violentos 

 Há diversos estimulantes à violência 

própria: o álcool. Há três fazes 

sucessivas na embriaguez: de macaco, 

de leão e de porco. É na segunda fase 

que acontecem os casos de violência 

doméstica, as grandes desordens e até 

mortes. 

A falta de descanso suficiente — de 

dormir — provoca o mau humor e pode 

levar à agressividade. 

É preciso evitar a companhia e o 

diálogo com pessoas que têm prazer em 

provocar a violência nos outros. O mais 

forte é o que consegue calar-se em 

primeiro lugar. 

Não incitar à violência 

 A falta de domínio das palavras e a 

continuação com uma linguagem 

agressiva pode levar os outros à 

violência. É preciso pedir a graça de 

saber perder e não querer dizer a última 

palavra, atirar a última pedra na 

conversa ou na discussão. 

Semeadores de paz e de alegria 

 Isto não significa que não possamos 

ter problemas ou que as ofensas reais 

ou imaginárias não nos magoem e façam 

sofrer. 

 
 

 
 

   

Maria, Rainha da Paz 
Presépio de Paz 

 
«Naquele tempo, os pastores 

dirigiram-se apressadamente para Belém 

e encontraram Maria, José e o Menino 

deitado na manjedoura.» 

Depois de terem sido avisados pelo 

Anjo do grande acontecimento do Natal 

os pastores dirigiram-se imediatamente 

para gruta de Belém, possivelmente com 

alguns humildes presentes para o 

Menino recém-nascido. 

Encontraram-se com o silêncio, um 

silêncio que falava que cuja mensagem 

penetrava em seus corações. Encontra-

ram a verdadeira paz. 

Para a conseguir, é preciso seguir o 

exemplo de Jesus ao nascer. 

Desprendimento 

O Senhor do universo dispensou, ao 

nascer, uma casa e um berço. Foi 

aconchegado numa manjedoira de 

animais, depois de ter nascido numa 

gruta que servia para acolher os animais 

durante a noite. 

Mas não dispensa o amor de Maria e 

José, uma amor diligente e generoso 

que se manifesta em tudo, no meio 

daquela pobreza. 

A ambição desmedida rouba a paz às 

pessoas. Há quem esteja sempre a 

pensar no que não tem, sem reparar 

naquilo que já possui; e há quem sofra 

pelos bens que os outros possuem (mal 

da inveja) e que foram ganhos com o 

suor do rosto. 

Humildade 

Entramos em desassossego porque 

nos revoltamos contra a nossa 

pequenez, contra as nossas normais 

limitações, ou seja: não nos aceitamos 

como somos, porque nos imaginamos 

maiores e melhores do que os outros. 

Só a verdadeira humildade — que 

consiste em nos conhecermos e 

aceitarmos como somos — nos pode dar 

a verdadeira paz. 

Oração 

Quando sentirmos dificuldade em 

recuperar a paz de espírito, entremos na 

igreja, ponhamo-nos diante do Sacrário 

algum tempo, e sairemos de lá tranquilos 

e felizes. Se não nos pudermos 

aproximar do Tabernáculo, entremos no 

nosso quarto ou noutro lugar recolhido e 

conversemos com Deus, desabafando 

as nossas mágoas com Ele e logo 

recuperaremos a serenidade perdida. 

 
 

 
 

    

Maria, Rainha da Paz 
Mãe do Príncipe da Paz 

 
«Quando O viram, começaram a 

contar o que lhes tinham anunciado 

sobre aquele Menino. E todos os que 

ouviam admiravam-se do que os 

pastores diziam. Maria conservava todas 

estas palavras, meditando-as em seu 

coração.» 

Maria é verdadeira Mãe de Deus. No 

seu seio virginal uniu-se para sempre o 

Verbo de Deus, Segunda Pessoas da 

Santíssima Trindade e a nossa natureza 

humana. 

Maria é ainda com mais propriedade 

Mãe da Pessoa divina e humana de 

Jesus do que qualquer mãe da terra o é 

de seu filho. Para a geração do Menino 

Jesus não contribuiu qualquer homem. 

Tudo o que Jesus tem de humano 

recebeu-o de Maria: as feições do rosto, 

o tom da voz, o jeito de se explicar, o 

sorriso aberto, o imenso carinho com 

que atendia as pessoas na Sua vida 

Pública. 

Queremos imaginá-l’A prestando a  
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Jesus Menino os cuidados que as 

nossas mães prestam aos seus filhos: 

aleitou-O com os seus seios virginais; 

vestiu-O com a maior elegância possível; 

ensinou-lhe a pronunciar as primeiras 

palavras e amparou-O nos primeiros 

passos incertos e titubeantes. 

Teve a alegria de ouvir dos lábios de 

infante a palavra que todas as mães 

gostam de ouvir nos lábios dos filhos: 

Mãe! 

Maria conservava todas estas 

palavras, meditando-as  
em seu coração 

O Evangelho de São Lucas repete-       

-nos várias vezes este pensamento, 

como que a dizer-nos que é muito 

importante. 

 À imitação de Nossa Senhora, 

havemos de procurar guardar estes 

acontecimentos da vida no nosso 

coração, para fazermos oração 

pensando neles, para lhes descobrirmos 

o sentido e o que o Senhor nos quer 

dizer por meio deles. 

 
 

 
 

    

Maria, Rainha da Paz 
Construtores da Paz 

 
«Os pastores regressaram, glorifi-

cando e louvando a Deus por tudo o que 

tinham ouvido e visto, como lhes tinha 

sido anunciado.» 

A escravatura 

Para construir uma verdadeira paz é 

preciso acabar com todas as formas de 

escravatura. É este o tema da 

mensagem do Papa Francisco para o 

Dia Mundial da Paz de 2015 e ele 

enumera as principais: «Desde tempos 

imemoriais, as diferentes sociedades 

humanas conhecem o fenómeno da 

sujeição do homem pelo homem. Houve 

períodos na história da humanidade em 

que a instituição da escravatura era 

geralmente admitida e regulamentada 

pelo direito. Este estabelecia quem 

nascia livre e quem, pelo contrário, 

nascia escravo, bem como as condições 

em que a pessoa, nascida livre, podia 

perder a sua liberdade ou recuperá-la.» 

(n.º 3). 

Chama a atenção para uma coisa 

importante: «apesar de a comunidade 

internacional ter adotado numerosos 

acordos para pôr termo à escravatura 

em todas as suas formas e ter lançado 

diversas estratégias para combater este 

fenómeno, ainda hoje milhões de 

pessoas – crianças, homens e mulheres 

de todas as idades – são privadas da 

liberdade e constrangidas a viver em 

condições semelhantes às da 

escravatura.» (n.º 3). 

Passa depois a enumerar algumas 

delas: 

Escravatura do trabalhado 

«Penso em tantos trabalhadores e 

trabalhadoras, mesmo menores, escravi-

zados nos mais diversos setores, a nível 

formal e informal, desde o trabalho 

doméstico ao trabalho agrícola, da 

indústria manufatureira à mineração, 

tanto nos países onde a legislação do 

trabalho não está conforme às normas e 

padrões mínimos internacionais, como – 

ainda que ilegalmente – naqueles cuja 

legislação protege o trabalhador.» 

Escravatura dos migrantes 

«Penso também nas condições de 

vida de muitos migrantes que, ao longo 

do seu trajeto dramático, padecem a 

fome, são privados da liberdade, 

despojados dos seus bens ou abusados 

física e sexualmente. Penso em tantos 

deles que, chegados ao destino depois 

duma viagem duríssima e dominada pelo 

medo e a insegurança, ficam detidos em 

condições às vezes desumanas.» 

Escravatura da prostituição 

«Penso nas pessoas obrigadas a 

prostituírem-se, entre as quais se 

contam muitos menores, e nas escravas 

e escravos sexuais; nas mulheres 

forçadas a casar-se, quer as que são 

vendidas para casamento quer as que 

são deixadas em sucessão a um familiar 

por morte do marido, sem que tenham o 

direito de dar ou não o próprio 

consentimento.» 

Outras escravaturas 

E logo aponta as causas desta 

escravatura: «Entre elas, penso em 

primeiro lugar na pobreza, no 

subdesenvolvimento e na exclusão, 

especialmente quando os três se aliam 

com a falta de acesso à educação ou 

com uma realidade caracterizada por 

escassas, se não mesmo inexistentes, 

oportunidades de emprego.» 

Agradeçamos ao Senhor os dons da 

liberdade e da paz que estamos a 

celebrar nesta Eucaristia e tomemos o 

compromisso diante de Deus de ajudar a 

libertarem-se os que estiverem ao nosso 

alcance. 

Nossa Senhora, Rainha da Paz, nos 

ajude a conquistar a liberdade para nós 

e para os nossos irmãos. 

 
 

 

 

   

Fala o Papa 

   
«A paz é sempre possível e a nossa 

oração está na raiz da paz.» 
 

Papa Francisco 

 

Neste primeiro dia do ano, no clima 

alegre — embora frio — do Natal, a 

Igreja convida-nos a dirigir o nosso olhar 

de fé e amor para a Mãe de Jesus. Nela, 

mulher humilde de Nazaré, «o Verbo fez- 

-se carne e veio habitar no meio de nós» 

(Jo 1, 14). Por isso, é impossível separar 

a contemplação de Jesus, o Verbo da 

vida que se fez visível e tangível (cf.1 

Jo 1, 1), da contemplação de Maria, que 

lhe doou o seu amor e a sua carne 

humana. 

Hoje, escutámos as palavras do 

apóstolo Paulo: «Deus enviou o seu 

Filho, nascido de mulher» (Gl 4, 4). A 

expressão «nascido de mulher» 

manifesta de maneira essencial, e por 

isso ainda mais forte, a verdadeira 

humanidade do Filho de Deus. Como 

afirma um Padre da Igreja, santo 

Atanásio: «O nosso Salvador foi 

verdadeiramente homem e disto vem a 

salvação de toda a humanidade» (Carta 

a Epiteto: pg 26). 

Mas são Paulo diz também: «nascido 

sob a lei» (Gl 4, 4). Com esta expressão 

evidencia que Cristo assumiu a condição 

humana, libertando-a da mentalidade 

legalista fechada. De facto, a lei privada 

da graça torna-se um jugo insuportável e 

em vez de nos fazer bem, faz-nos mal. 

Jesus dizia: «O sábado foi feito para o 

homem, não o homem para o sábado». 

Eis o fim para o qual Deus envia o seu 

Filho sobre a terra para se tornar 

homem: uma finalidade de libertação, 

aliás de regeneração. De libertação «a 

fim de salvar quantos estavam sob a lei» 

(v. 5); e a salvação deu-se com a morte 

de Cristo na cruz. Mas sobretudo de 
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regeneração: «para que recebêssemos a 

adoção como filhos» (v. 5). Incorporados 

n’Ele os homens tornam-se realmente 

filhos de Deus. Esta transformação 

maravilhosa acontece em nós através do 

Batismo, que nos une como membros 

vivos em Cristo e nos insere na sua 

Igreja. […] 

Esta proximidade de Deus à nossa 

existência doa-nos a paz verdadeira: o 

dom divino que queremos implorar 

especialmente hoje, Dia Mundial da Paz. 

Leio ali: «A paz é sempre possível». 

Sempre é possível a paz! Devemos 

buscá-la... e lá, leio: «Oração na raiz da 

paz». A oração é precisamente a raiz da 

paz. A paz é sempre possível e a nossa 

oração está na raiz da paz. A oração faz 

brotar a paz. Hoje, Dia Mundial da 

Paz, «Já não escravos, mas irmãos»: eis 

a Mensagem deste Dia. Porque as 

guerras nos tornam escravos, sempre! 

Uma mensagem que compromete todos. 

Somos chamados a combater qualquer 

forma de escravidão e a construir a 

fraternidade. Todos, cada um segundo a 

própria responsabilidade. E recordai: a 

paz é possível! E na raiz da paz, está 

sempre a oração. Rezemos pela paz. Há 

também aquelas bonitas escolas de paz, 

escolas para a paz: devemos ir em frente 

com esta educação para a paz. 

Apresentemos a Maria, Mãe de Deus 

e nossa Mãe, os nossos propósitos de 

bem. Peçamos a Ela que estenda sobre 

nós e sobre todos os dias do ano novo o 

manto da sua proteção materna: «Santa 

Mãe de Deus, não desprezeis as 

súplicas de nós que estamos na 

provação, e livrai-nos de todos os 

perigos, ó Virgem gloriosa e bendita». 

[…] 

Bom ano a todos. Seja um ano de 

paz no abraço de ternura do Senhor e 

com a proteção materna de Maria, Mãe 

de Deus e nossa Mãe. Saúdo todos vós! 
 

 Papa Francisco,  

Ângelus, Praça de São Pedro, 

 janeiro de 2015. 

 
 

 

 

 

 

POMBA:   símbolo da Paz 

Mensagem do Papa 

aos peregrinos,  

em Fátima 

 
PAPA ENCERRA 

CENTENÁRIO DE FÁTIMA 

 1917 - 2017 
 

O Papa Francisco encerrou o 

Centenário das Aparições, envian-

do uma Mensagem aos peregrinos 

do dia 13 de outubro (de 2017), 

que foi lida por ele próprio em 

espanhol nos écrans do recinto, 

no fim da celebração. Eis o texto: 

  

“Queridos Irmãos, neste dia em que 

celebrais o encerramento do Centenário 

das Aparições da Santíssima Virgem em 

Fátima, quero enviar-vos a minha 

bênção e a minha saudação. 

“Trago ainda no meu coração a 

memória da viagem e as bênçãos que a 

Virgem me quis dar e dar à Igreja nesse 

dia. Nunca tenhais medo, Deus é muito 

melhor do que todas as nossas misérias; 

e gosta muito de nós. 

“Ide em frente. E nunca vos afasteis 

da Mãe. Como uma criança que está 

junto da sua mãe e se sente segura, 

assim também nós ao lado da Virgem 

nos sentimos muito seguros. Ela é a 

nossa garantia. 

“E, finalmente, quero-vos dar um 

conselho: Nunca deixeis o Rosário. 

“Nunca deixeis o Rosário, rezai o 

Rosário, como Ela o pediu. 

“Em nome do Pai e do Filho e do 

Espírito Santo. 

“E rezem também por mim. 

“Obrigado”. 

(Papa Francisco) 

 
 

 
 

 

Sabias que… 

 
Basílica da Natividade 

 
A basílica da Natividade está em 

Belém. Nela se venera a gruta onde a 

tradição coloca o nascimento de Jesus. 

Está construída sobre uma igreja do 

século I e é uma das mais antigas. Foi 

construída em 529.  

Os persas, em 614, destruíram todas 

as basílicas cristãs da Palestina. Ao 

chegar a esta basílica observaram os 

mosaicos que representavam os Magos 

do Oriente, vestidos com trajes persas. 

Os persas, ao verem aqueles 

personagens, vestidos como eles, não a 

destruíram.  

 
 

 
 

 

Oração da Igreja 

 
Intenções 

 

Durante este mês de janeiro, a Igreja 

reza pela seguinte intenção: 

 

Pela evangelização: 

– A fraternidade humana. 

Rezemos para que o Senhor nos dê 

a graça de viver em plena fraternidade 

com os irmãos e irmãs de outras 

religiões, rezando uns pelos outros, 

abertos a todos. 

 
 

 
 

 

Descomplica (42) 
 

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” 
 

Pôr as inquietações em pausa é uma 

escolha. Relativizar os meus «pequenos 

dramas» é uma escolha. Situar-me no 

mundo e saber onde é o meu lugar é 

uma escolha. Gostar muito dos outros, 

mas nunca me esquecer de mim é uma 

escolha. Trabalhar muito, mas saber o 

que vem à frente de tudo é uma escolha. 

Dizer não ao mundo para dizer sim a 

mim mesma é uma escolha. Aceitar que 

há coisas que não mudam e coisas que 

não voltam é uma escolha. Compreender 

e aceitar as minhas escolhas é uma 

escolha. Encolher os ombros para o que 

possam dizer das minhas escolhas é 

uma escolha. Ser leve e cabeça 

«arejada» – apesar dos dias de caos, 

dos dias de gritos e dos dias em que só-

me-apetece-mandar-tudo-para-Plutão – 

é uma escolha. Desistir ou vencer o 

medo é uma escolha. Não baixar os 

braços quando as coisas não correm 

bem é uma escolha. Perdoar e fazer a  
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fila andar é uma escolha.   Desapegar e 

não-querer-mais é uma escolha. 

Descomplicar e tornar menos pesado é 

uma escolha.   

Saber bem quem-do-bem caminha 

ao meu lado é uma escolha. Dar passos 

atrás para ganhar balanço é uma 

escolha. Ver mais o que a vida é, e 

menos o que ela não é, é uma escolha. 

Acreditar, confiar e nunca duvidar do que 

de bom vai chegar é uma escolha. Ser 

feliz, ser estupidamente feliz é uma 

escolha. E eu escolho, estupidamente, 

com o coração todo, todos os dias.  

– Nunca duvidar do que de bom 

vai chegar é uma escolha. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 

 

 

Oração 

 
Oração de Bênção para 2021 
 

Que o sol brilhe sobre o teu rosto e a 

chuva caia nos teus campos. Que 

guardes no teu interior a memória 

agradecida das coisas boas da vida.  

Que possas levar alegria ao coração 

daqueles que amas. Que o teu olhar 

reflita sempre um brilho de amizade 

sincera. Que a força de Deus te 

mantenha firme. 

Que os olhos de Deus te vejam, que 

os ouvidos de Deus te escutem, que a 

Palavra de Deus te fale, que a mão de 

Deus te proteja. E que Ele nos sustente 

a todos na palma da sua mão. 

 
 

 
 

 

Seis Adágios populares 

 
1 

Sem uma mosca, 

 faz-se bem o verão. 
 

2 

Por falta de um soldado, 

 não se deixa a guerra. 
 

3 

Maior o dia. 

 maior a romaria. 
 

4 

Quem cedo vai, 

cedo vem. 

 

5 

O que mais dá, 

 mais amigo é do santo. 
 

6 

Quem em boa árvore se abriga, 

 boa sombra o cobre. 
 

 

 

 

 

Humor 
 
 

Psiquiatria 
 

O Joãozinho e o médico: 

– Quando dorme vê mesmo as 

coisas com que sonha? 

– Se dormir com os óculos, vejo – 

responde todo orgulhoso. 

– Então tenho mesmo de o internar 

no Hospital Psiquiátrico.  

 

Desenho 
 

No restaurante, o Paulinho chama o 

empregado: 

– O que é isto no fundo do prato?! 

– Isso deve ser o desenho do prato! 

– Então é um desenho animado, pois 

não para de se mexer.... 

 

Baralho de 50 cm 

 

Entra o Germano num bar e diz para 

o barman: 

– Quero que o Sr. me pague uma 

bebida. 

O barman muito admirado, diz-lhe 

que não, que o bar não é a Santa Casa 

da Misericórdia. Insiste o Germano: 

– Eu tenho aqui uma coisa que nunca 

viu e se eu lhe mostrar você paga-me 

uma bebida?! 

O barman muito admirado e já a ficar 

intrigado pelo estranho comportamento 

do Germano, pede-lhe que lhe mostre 

essa coisa. 

Então o Germano tira do sobretudo 

um baralho de cartas com cerca de 50 

cm. O barman ficou perplexo, e como 

nunca tinha visto algo de tão 

extraordinário resolve pagar-lhe uma 

bebida. 

Alguns jogos de cartas e copos 

depois, o barman pergunta ao homem 

onde ele tinha arranjado tal estranho 

baralho. O Germano já um bocado 

tocado, diz para o barman: 

– É que eu tenho aqui um geniozinho 

que concede desejos. 

O barman ficou logo todo excitado e 

pede ao homem que lhe mostre o 

geniozinho para lhe pedir um desejo. O 

homem, que já estava bastante bêbado, 

decide conceder o desejo ao barman, 

tirou o geniozinho do sobretudo e disse: 

– Você só pode pedir um desejo e 

tem de ser rápido. 

O barman, sem meias-medidas, vira-   

-se para o geniozinho e pede: 

– Quero um milhão de notas. 

O geniozinho estala os dedos e de 

repente o bar fica atolado em botas. O 

barman irritado, exclama: 

– Botas?! Eu disse notas! Esse seu 

geniozinho é um bocado surdo, não 

acha? 

O Germano responde: 

– Eu que o diga, acha que eu pedi 

um baralho de 50 cm? 

 
 

 

 

 

Curiosidade 
 

O pinguim não põe mais do que um 

ovo e só o abandona para ir em busca 

de alimento. Mas apesar de porem 

somente um ovo, existem aos milhares 

no Polo Sul. 

 
 

 

 

 
 

 

ESCALA DE LEITORES 

01-01-2021  

Santa Maria Mãe de Deus 
  

 

 

ESCALA TEMPORARIAMENTE 

DESATIVADA,  

DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19. 

ESTAMOS A UTILIZAR APENAS UM 

ÚNICO LEITOR POR CELEBRAÇÃO. 
  

 

A Fechar 

Encontra-se sempre dinheiro para fazer 

a guerra, nunca para viver em paz. 
 

(Albert Brie) 
 

 

 

 

 

O Jornal do Leitor,  

deseja a todos os seus leitores,  

um Bom Ano de 2021 
 

 

 

 

 

Este jornal foi concluído em 10 de 

dezembro de 2020 
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