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FELIZ NATAL 

 

 

 
 

 

Natal do Senhor   
 

Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor! 

Na Missa da Vigília foi lido o Evangelho da 

genealogia de São Mateus para recordarmos que Jesus 

veio inserir-se na nossa História humana.  

Na Missa da meia-noite celebrámos o cumprimento 

das promessas feitas por Deus: Os profetas anunciaram 

que o Salvador havia de nascer da Virgem Maria, em 

Belém de Judá. O Anjo do Senhor disse aos pastores: 

“Não temais. Anuncio-vos uma grande alegria. Hoje, na 

cidade de David, nasceu o Salvador, Jesus Cristo 

Senhor!”  

A Liturgia da Palavra da Missa da Aurora descreveu- 

-nos a resposta imediata dos pastores. Depois do 

anúncio do Anjo, “Os pastores vieram a toda à pressa a 

Belém e encontraram Maria, José e o Menino, deitado 

na manjedoura.”  

A Missa do Dia revela-nos a identidade de Jesus. 

Ele é “O Verbo eterno que encarnou e veio habitar entre 

nós.” Assumiu a nossa humanidade para nos tornar 

participantes da sua divindade. 
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Is 9, 6 
 

Um Menino nasceu para nós, um Filho nos foi dado. 

Tem o poder sobre os seus ombros 

e será chamado Conselheiro admirável. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

Desde o seu início, a história da humanidade – diz-     

-nos a Bíblia – foi uma sucessão de pecados. Já no 

capítulo 6 do Livro do Génesis o autor sagrado, com um 

antropomorfismo audaz, afirma: «O Senhor reconheceu 

que a maldade dos homens era grande na Terra, que 

todos os seus pensamentos e desejos tendiam sempre 

e unicamente para o mal. O Senhor arrependeu-se de 

ter criado o homem sobre a Terra, e o seu coração 

sofreu amargamente» (Gn 6, 5-6). 

Na plenitude dos tempos, Deus interveio para fazer 

justiça ou, como diz o Salmo responsorial que nos é 

proposto hoje pela liturgia, para revelar aos olhos das 

nações a sua justiça.  

Nós conhecemos uma só justiça, a forense, aquela 

justiça retributiva administrada pelos juízes nos tribunais 

onde se cominam (onde se aplicam) castigos proporcio- 
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nais às culpas cometidas. Não é esta a justiça de Deus. 

«Ele é Deus e não um homem» (Os 11,9). Não 

responde ao pecado com retorsões e vinganças, mas 

dando a maior prova do seu amor, doando ao mundo o 

seu Filho. 

Uma certa teologia do passado aplicou levianamente 

a Deus a nossa justiça e apresentou-O como um 

justiceiro. Daí nasceu um cristianismo dispensador de 

medo, não anunciador do Reino que é «justiça, paz e 

alegria» (Rm 14, 17). 

No Natal, Deus manifesta a imensidão do seu amor 

incondicional. Isso é a sua justiça. Todos os povos são 

convidados a contemplá-la com admiração e a deixar-se 

libertar do medo porque «No amor não há temor; pelo 

contrário, o perfeito amor lança fora o temor; de facto, o 

temor pressupõe castigo, e quem teme não é perfeito no 

amor» (1Jo 4,18). 
 

– Como é diferente da minha, Senhor,  

a tua justiça! 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Is 52, 7-10 

 

MONIÇÃO: 
 

“Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz 

e proclama a salvação!” O texto do Profeta Isaías refere-se ao 

fim do Exílio do Povo de Deus. A Liturgia escolheu esta 

passagem para nos anunciar uma boa nova: Jesus vem à terra 

para nos libertar com o seu santo braço, isto é, com o seu 

poder! Quem acredita no seu nome deixa de estar sujeito à Lei 

para se tornar “filho de Deus.” 
 

LEITURA: 
 

 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

7Como são belos sobre os montes os pés 

do mensageiro que anuncia a paz, que traz a 

boa nova, que proclama a salvação e diz a 

Sião: «O teu Deus é Rei». 8Eis o grito das tuas 

sentinelas que levantam a voz. Todas juntas 

soltam brados de alegria, porque veem com os 

próprios olhos o Senhor que volta para 

Sião. 9Rompei todas em brados de alegria, 

ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consola 

o seu povo, resgata Jerusalém. 10O Senhor 

descobre o seu santo braço à vista de todas as 

nações e todos os confins da terra verão a 

salvação do nosso Deus. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 
 

 

O povo de Deus sente-se abandonado pelos reis que lhes 

causaram a desgraça do exílio e, por isso, não acreditam mais 

nas suas palavras mentirosas. Deus, porém, vem como 

verdadeiro Libertador e trazer a paz ao Seu povo. 

Leitor, vais transmitir à assembleia a mensagem da Leitura: 

«O teu Deus é Rei». E a leitura anda toda à volta disto, é o 

anúncio de uma boa e gigantesca notícia que tem de ser 

proclamada por ti, com muita convicção e com muita alegria. O 

teu semblante tem de anunciar esta verdade: É Natal, nasceu o 

nosso Rei! 

Respeita, corretamente, toda a pontuação do texto, ou 

poucas pessoas compreenderão o sentido da Leitura e exercita 

alguma palavra ou alguma frase que notes maior dificuldade 

em pronunciar.  

 
 

 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 

Esta página maravilhosa de Isaías que se refere à 

boa nova do fim do desterro trazida a Jerusalém 

pelos «belos pés do mensageiro que anuncia a 

paz», serve, na Liturgia de hoje, como de um hino 

triunfal a Cristo que vem à terra. 

V.10 – «O Senhor descobre o seu santo braço» 

Antropomorfismo que contém uma expressiva e 

frequente metáfora: o braço designa o poder e a força. 

Descobrir o braço é manifestar o poder. 
 

 

 
 

 
 

 

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

 
 

MONIÇÃO: 
 

Cantai ao Senhor um cântico novo! O salmista convida-nos 

a cantar um hino de louvor ao nosso Deus, pelas maravilhas 

que Ele operou. Com o nascimento de Jesus, Deus Pai deu a 

conhecer a salvação a todos os povos: Todos os confins da 

terra viram a salvação do nosso Deus!  
 

REFRÃO: 
 

TODOS OS CONFINS DA TERRA 

 VIRAM A SALVAÇÃO DO NOSSO DEUS. 
 

SALMO: 
 

Cantai ao Senhor um cântico novo 

pelas maravilhas que Ele operou. 

A sua mão e o seu santo braço 

Lhe deram a vitória. 
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O Senhor deu a conhecer a salvação, 

revelou aos olhos das nações a sua justiça. 

Recordou-Se da sua bondade e fidelidade 

em favor da casa de Israel. 
  

Os confins da terra puderam ver 

a salvação do nosso Deus. 

Aclamai o Senhor, terra inteira, 

exultai de alegria e cantai. 
  

Cantai ao Senhor ao som da cítara, 

ao som da cítara e da lira; 

ao som da tuba e da trombeta, 

aclamai o Senhor, nosso Rei. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Hb 1, 1-6 

 
MONIÇÃO: 
 

“Muitas vezes e de muitos modos falou Deus aos nossos 

pais pelos profetas!” 

Jesus é a Palavra definitiva do Pai. A Revelação divina 

atinge a sua plenitude. O autor sagrado mostra-nos a dignidade 

de Jesus Cristo: “Sendo o Filho o esplendor da glória do Pai, 

Ele tudo sustenta com a sua palavra poderosa!” 
 

LEITURA: 

 
 

 

Leitura da Epístola aos Hebreus 
 

1Muitas vezes e de muitos modos falou 

Deus antigamente aos nossos pais, pelos 

Profetas. 2Nestes dias, que são os últimos, 

falou-nos por seu Filho, a quem fez herdeiro de 

todas as coisas e pelo qual também criou o 

universo. 3Sendo o Filho esplendor da sua 

glória e imagem da sua substância, tudo 

sustenta com a sua palavra poderosa. Depois 

de ter realizado a purificação dos pecados, 

sentou-Se à direita da Majestade no alto dos 

Céus 4e ficou tanto acima dos Anjos quanto 

mais sublime que o deles é o nome que 

recebeu em herança. 5A qual dos Anjos, com 

efeito, disse Deus alguma vez: «Tu és meu 

Filho, Eu hoje Te gerei»? E ainda: «Eu serei 

para Ele um Pai e Ele será para Mim um 

Filho»? 6E de novo, quando introduziu no 

mundo o seu Primogénito, disse: «Adorem-n’O 

todos os Anjos de Deus». 
 

Palavra do Senhor. 
 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

 

Tal como a primeira, também esta segunda Leitura, requer 

que a pontuação do texto seja respeitada. Quer sejam vírgulas, 

quer sejam pontos, quer sejam pontos finais, tudo merece 

respeito. E respeito e sabedoria na sua pronunciação, 

merecem, também, os dois pontos de interrogação contidos no 

texto. 

Exercita alguma palavra ou alguma frase que notes maior 

dificuldade em pronunciar.  

 
 

 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 

Hebreus, o célebre escrito doutrinal e exortatório, 

começa com um prólogo solene que nos situa, sem 

rodeios, perante a suma dignidade da pessoa de Jesus 

Cristo, à semelhança do prólogo do Evangelho de São 

João. Começa por mostrar que é n’Ele que o Pai nos 

fala e se revela de modo exaustivo e definitivo, em 

contraste com toda a revelação anterior, fragmentária, 

variada e feita numa fase da história da salvação já 

superada. «Falou-nos por seu Filho», por isso a história 

da salvação chegou ao seu apogeu e plenitude, de 

modo que já não há lugar para mais nenhuma revelação 

ulterior (cf. DV, 4). Como observa São João da Cruz, o 

Pai tendo-nos dito a sua própria Palavra, já não tem 

mais outra palavra para nos dizer (cf. Subida ao Monte 

Carmelo, 2, 22). 

V. 3 – «Esplendor da glória de Deus. 

Fórmula muito expressiva no original, mas 

dificilmente traduzível em toda a sua riqueza. O Filho é 

a irradiação da substância do Pai, distinto d’Ele, mas da 

mesma substância; é «Deus de Deus, luz de luz», como 

diz o símbolo de Niceia para exprimir a processão, ou 

origem do Filho no Pai, sendo com Ele um mesmo e 

único Deus. 

«Imagem do ser divino». 

À letra, «reprodução da sua essência». Mais que 

imagem, quer significar, no original, a marca deixada 

pelo sinete no lacre, por um selo branco no papel, ou 

pela matriz na moeda cunhada. O Filho identifica-se 

com o Pai, quanto ao ser divino, mas esta imagem põe 

em evidência sobretudo a distinção de Pessoas na 

igualdade, como o cunho se distingue do objeto 

cunhado. A primeira expressão visa mais a identidade 

da natureza («esplendor», ou luz e irradiação). 
 

 

 

A amizade duplica as alegrias  

e divide as angústias.  
 

(Bacon) 
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Aclamação ao Evangelho 

 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Hoje uma grande luz desceu sobre a terra. Jesus é a luz 

verdadeira que ilumina a todo homem, que vem a este mundo! 

Com o salmista, com todos os homens de boa vontade, ao som 

da tuba e da trombeta aclamemos Jesus, o Verbo eterno que 

se fez homem e veio habitar no meio de nós.  

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 

Santo é o dia que nos trouxe a luz.  

Vinde adorar o Senhor. 

Hoje, uma grande luz desceu sobre a terra. 
 

 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Forma longa:  Jo 1, 1-18 

Forma breve:  Jo 1, 1-5.9-14 

 
 

 

EVANGELHO: 
 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

1No princípio era o Verbo e o Verbo estava 

com Deus e o Verbo era Deus. No 

princípio, 2Ele estava com Deus. 3Tudo se fez 

por meio d’Ele e sem Ele nada foi feito. 4N’Ele 

estava a vida e a vida era a luz dos homens. 5A 

luz brilha nas trevas e as trevas não a 

receberam. 16(Apareceu um homem enviado 

por Deus, chamado João. 7Veio como 

testemunha, para dar testemunho da luz, a fim 

de que todos acreditassem por meio dele. 8Ele 

não era a luz, mas veio para dar testemunho da 

luz.). 9O Verbo era a luz verdadeira, que, vindo 

ao mundo, ilumina todo o homem. 10Estava no 

mundo e o mundo, que foi feito por Ele, não O 

conheceu. 11Veio para o que era seu e os seus 

não O receberam. 12Mas, àqueles que O 

receberam e acreditaram no seu nome, deu-        

-lhes o poder de se tornarem filhos de 

Deus. 13Estes não nasceram do sangue, nem 

da vontade da carne, nem da vontade do 

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

e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, 

glória que Lhe vem do Pai como Filho 

Unigénito, cheio de graça e de verdade. 15(João 

dá testemunho d’Ele, exclamando: «Era deste 

que eu dizia: ‘O que vem depois de mim 

passou à minha frente, porque existia antes de 

mim’». 16Na verdade, foi da sua plenitude que 

todos nós recebemos graça sobre graça.  
17Porque, se a Lei foi dada por meio de Moisés, 

a graça e a verdade vieram por meio de Jesus 

Cristo. 18A Deus, nunca ninguém O viu. O Filho 

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

a conhecer.) 
 

Palavra da Salvação. 
 
 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

A leitura evangélica de hoje é o prólogo do IV 

Evangelho, que constitui a chave para uma profunda 

compreensão de toda a obra do discípulo amado e da 

Pessoa adorável de Jesus Cristo: Ele é o Verbo 

incriado, o Deus Unigénito, que assumiu a nossa 

condição humana e nos oferece a possibilidade de ser 

filhos de Deus. Discute-se se o Evangelista compôs este 

texto para encabeçar a sua obra, ou se aproveitou 

algum hino litúrgico já existente (a que acrescentaria os 

vv. 6-9.13.15.17-18). Tem a forma dum poema em que 

os seus 18 versos se podem agrupar em 4 estrofes (vv. 

1-5; 6-8; 9-13; 14-18), cada uma com uma ideia central, 

que se vai ampliando e esclarecendo progressivamente. 

Este prólogo é como uma solene abertura de uma 

grande obra musical, onde os grandes temas a 

desenvolver ao longo do Evangelho começam por ser 

apontados: o Verbo Incarnado, Luz e Vida dos homens, 

Messias e revelador do Pai, os testemunhos a seu favor, 

a resposta humana de aceitação ou de rejeição, bem 

como as consequências de transcendental importância 

que tem a dramática alternativa em que o homem é 

posto perante a pessoa de Jesus. 

V. 1 – «No princípio» 

Esta expressão faz-nos pensar no início do Génesis, 

onde se falava da Primeira Criação, que culminou com a 

criação do homem; no IV Evangelho fala-se duma Nova 

Criação, a Redenção operada pelo Verbo Incarnado, 

que culmina na elevação do homem à dignidade de filho 

de Deus. A própria noção de «princípio» é diferente 

em Gn 1, 1 e em Jo 1, 1: lá designava o início do tempo, 

aqui exprime o princípio absoluto que transcende o 

tempo e nos situa na própria eternidade de Deus.  
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Não é possível fazer uma afirmação mais forte e 

clara da divindade de Jesus – o Verbo que se fez 

homem (v. 14) – do que esta frase com que São João 

inicia o seu Evangelho: «O Verbo era Deus». Com razão 

desde os Santos Padres o IV Evangelista é figurado 

pela águia (cf. Ez 1, 10), pois o seu voo sobe de chofre 

até às alturas da divindade de Cristo e o seu olhar 

aquilino penetra nas profundezas do mistério da Pessoa 

divina de Jesus, no seio da Santíssima Trindade.  

V. 3 – «Tudo foi feito por Ele» 

 Esta expressão não significa que o Verbo foi o meio 

ou instrumento de que o Pai se serviu para criar. Ele 

age juntamente com o Pai e com o mesmo e único 

poder. A preposição grega «diá» («por») não se usa 

com genitivo para indicar apenas a causa instrumental; 

também pode indicar a causa principal como é aqui o 

caso e em Rom 11, 36. Esta expressão também 

evidencia que o Verbo não é criatura, uma vez que tudo 

o que foi feito, foi feito por Ele, em aberto contraste com 

a sabedoria, que Provérbios e Eclesiástico personificam 

(Prov 8, 22 ss; Sir 1, 4; 24, 8-9), a qual foi criada e 

nasceu. Os Padres falam do Verbo como causa 

exemplar de todas as coisas.  

V. 4 – «Vida». «Luz» 

São estes dois dos grandes temas do IV Evangelho 

(cf. Jo 8, 12; 14, 6). «A Vida era a Luz dos Homens»: o 

Verbo é a Luz da Vida (Jo 8, 12), Luz que conduz à 

Vida, Vida que é Luz, e Luz que é Vida. São dois 

conceitos que caracterizam a esfera da divindade, em 

oposição antagónica com as trevas, que são o reino de 

Satanás e seus sequazes. Este antagonismo que está 

patente ao longo dos escritos paulinos e joaninos, era 

corrente na literatura da época tanto judaica (em 

especial de Qumrã), como depois na gnóstica. 

V. 5 – «As trevas não a receberam» 

 Também se pode traduzir «não a compreenderam», 

ou «não a dominaram» (tendo em conta o contexto 

joanino da luta entre a luz e as trevas). 

V. 6-8 – João Batista dá testemunho 

João não se interessa no seu Evangelho por nos dar 

a conhecer a vida ou a pregação moral do seu antigo 

mestre (Jo 1, 37 ss), mas não perde uma ocasião de pôr 

em realce o seu «testemunho» em favor de Jesus (Jo 1, 

16.19.29.35; 3, 27; 5, 33). A insistência, em especial 

nestes versículos do prólogo (6-8.15) que interrompem o 

ritmo do poema, concretamente ao dizer que João «não 

era a Luz», pode dever-se a querer refutar os 

«joanitas», uma espécie de seita que seguia o Baptista, 

sem ter chegado a aderir a Cristo (cf. Act 19, 3-4). 

V. 9 – Tradução da Vulgata 

Este versículo tem diversas traduções legítimas; a 

litúrgica segue a tradução preferível da Nova Vulgata, 

ao passo que a Vulgata dizia: «era a luz verdadeira que 

ilumina todo o homem que vem a este mundo». 

V. 10 – «Não O conheceu» 

«Não O conheceu», isto é, não O reconheceu como 

o Verbo de Deus e Salvador. 

V. 11 – «Os seus» 

«Os seus», poderia designar o povo de Israel, 

enquanto propriedade de Deus (cf. Ex 19, 5; Dt 7, 6), 

mas parece designar, dado o paralelismo com o 

versículo anterior, a humanidade no seu conjunto. A 

observação amarga de São João (cf. Jo 12, 37) não tem 

vigência só para o dia de Natal (cf. Lc 2, 7) e para 

aqueles tempos, pois também cada um de nós sempre 

pode «acolher» melhor a Jesus. 

V. 12 – «Deu-lhes o poder» 

Isto é, concedeu-lhes a graça, dom e favor 

inteiramente gratuito que supera as possibilidades de 

qualquer criatura. «O Filho de Deus fez-se homem, para 

que os filhos dos homens, os filhos de Adão, se 

fizessem filhos de Deus... Ele é o Filho de Deus por 

natureza, nós pela graça» (Santo Atanásio). 

V. 13 – «E estes» 

Textos muito antigos e de grande valor têm o 

singular – «Este» – (adotado pela Bíblia de Jerusalém) 

referido a Jesus, indicando assim simultaneamente a 

conceção e o parto virginal da Santíssima Virgem (um 

nascimento sem sangue). 

V. 14 – Duma penada, São João exprime toda  

a riqueza do mistério do Natal 

Duma penada, São João exprime toda a riqueza do 

mistério do Natal, sem se deter a narrar os seus 

pormenores, como São Lucas. «Fez-se carne» é um 

hebraísmo para dizer que Se fez homem; de qualquer 

modo, põe-se o acento no aspeto mortal e passível: o 

Verbo eterno, a Segunda Pessoa divina, torna-se um de 

nós, sem deixar de ser Deus, em tudo igual a nós, 

exceto no pecado (cf. Hbr 4, 15). 

– «Habitou» 

«Habitou», literalmente significa: «ergueu a sua 

tenda no meio de nós». Parece haver aqui uma alusão à 

presença de Deus no meio do seu povo, na nuvem 

branca que pairava, no deserto, sobre a Tenda da 

Reunião. Esta alusão torna-se mais clara, se temos em 

conta o texto original grego – «eskénôsen» (ergueu a 

tenda) – que tem uma certa assonância 

com «xekhiná» a presença de Deus no meio do Povo 

(cf. Ex 40, 34-38). Esta presença misteriosa, mas real, 

continua-se na Santíssima Eucaristia, «Incarnação 

continuada». 
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– A «Glória» 

A «Glória» do Verbo incarnado, que São João e os 

demais viram, é a manifestação externa da sua 

divindade: os seus milagres, a sua transfiguração, a sua 

ressurreição, etc. 

– «Filho Unigénito» 

«Filho Unigénito». São João, ao longo de todo o seu 

Evangelho, tem o cuidado de sempre reservar um termo 

grego para designar Jesus como Filho do Pai – 

yiós, usando outra palavra para se referir a nós, 

enquanto filhos de Deus: téknon (cf. v. 12). Nós 

«tornamo-nos» filhos de Deus, (v. 12), ao passo que 

Jesus é o Filho por natureza, igual ao Pai, o «Unigénito» 

(vv. 14.18). O termo «Unigénito» (muitos traduzem por 

«Único») presta-se a exprimir o que a Teologia veio a 

explicitar como a «geração» eterna, intelectual e única 

do Verbo no Pai. 

– «Cheio de graça e de verdade» 

«Cheio de graça e de verdade». São João aplica ao 

Verbo incarnado a mesma definição que Yahwéh dá de 

Si mesmo a Moisés em Ex 34, 6: «Deus de muito amor 

e fidelidade». Por um lado, é mais uma referência à 

divindade de Cristo, por outro, põe em relevo as 

qualidades que resumem a grandeza do seu Coração 

de «pontífice misericordioso e fiel» (Hebr 2, 17). 

V. 16 – «Graça sobre graça» 

Isto é, graças em catadupa, umas atrás das outras, 

procedentes da plenitude de Cristo, como duma fonte 

inexaurível (cf. Jo 7, 37-39), ou também, como pensam 

alguns, «graça após graça», ou «graça em vez de 

graça» (Cristo-Moisés, Antiga-Nova Aliança), ou ainda 

«graça correspondente à graça» (a do Verbo: graça 

criada-graça incriada). 

V. 17 «Jesus Cristo» 

É aqui identificado explicitamente com o Verbo. 

A Lei mosaica limitava-se a dar normas, mas só por si 

não podia salvar ninguém, só a graça que Cristo nos 

trouxe a salvação. 

V.18 – «A Deus nunca ninguém O viu 

Todas as «visões» de Deus eram indiretas, pois o 

homem não pode ver a Deus sem morrer (cf. Ex 19, 

21; Is 6, 5), mas em Jesus temos a máxima 

manifestação de Deus à criatura nesta vida, a tal ponto 

que, mesmo sem contemplarmos a essência divina, 

quem vê a Jesus vê o Pai (Jo 14, 9). Com a Incarnação 

do Verbo temos a maior revelação de Deus à 

Humanidade. 

 

 

– «O Filho Unigénito 

«O Filho Unigénito, que está no seio do Pai». Outra 

variante possível na transmissão do texto 

original: «Deus Unigénito» (adotada pela Nova Vulgata). 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 

 

1 
  

Por todos os que celebram o Natal, 

para que Jesus, Filho de Deus e de Maria, 

lhes dê a simplicidade dos pastores, 

oremos, irmãos. 

 

2 
 

Pelos cristãos que ainda vivem separados, 

para que Jesus, que fez de nós filhos de Deus, 

nos dê a todos um sincero desejo da unidade, 

oremos, irmãos. 

 

3 
 

Pelos descrentes e pelos que vivem nas trevas, 

para que Jesus, luz de Deus que veio ao mundo, 

seja a estrela a conduzi-los ao presépio, 

oremos, irmãos. 

 

4    
 

Pelas crianças que nasceram sem amor, 

para que Jesus, por quem o Pai nos veio falar, 

Se lhes revele como o seu maior amigo, 

oremos, irmãos. 

 

5    
 

Pelas famílias da nossa comunidade (paroquial), 

para que Jesus, Filho de Deus, lhes dê a graça 

de O receberem e acreditarem no seu nome, 

Oremos, irmãos. 

 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Salmo 97, 3 
 

Todos os confins da terra  

viram a salvação do nosso Deus. 
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Monição da comunhão 
 

“O Verbo fez-Se carne de habitou entre nós!” 

Nasceu em Belém, a terra do Pão. Jesus disse: “Eu 

sou o Pão vivo descido do Céu.” 

Recebamos Jesus que nos oferece o seu corpo 

“como alimento que permanece para a vida eterna.” 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 
“Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho 

Unigénito, para que todo aquele que acredita n’Ele 

tenha a vida eterna.” (Jo 3 ,16). 

O Natal é um tempo de alegria. A alegria cristã 

nasce deste mistério de luz e de esperança: 

“Manifestou-se a bondade de Deus nosso salvador e o 

seu amor pelos homens… para que justificados pela sua 

graça, nos tornássemos, em esperança, herdeiros da 

vida eterna.”  

Cristo nasceu para salvar toda a humanidade. 

“Ninguém está excluído desta alegria.”   

Santa Teresa do Menino Jesus festejava todos os 

anos, com a maior piedade, o dia 25 de março, porque, 

dizia ela: “é o dia em que Jesus, no seio de Maria, 

foi mais pequenino.”  

Amava de modo muito particular o mistério do 

presépio. Foi aí que o Menino Jesus lhe revelou os 

segredos sobre a simplicidade e o abandono.  

Em oposição ao heresiarca Marcião, que dizia com 

desdém: “Tirai estes panos e esta manjedoura indignos 

de um Deus”, Teresa sentia-se atraída pelo 

aniquilamento de Nosso Senhor, que se fez 

pequenino por nosso amor. Escrevia com prazer, nos 

santinhos de Natal que pintava, este texto de São 

Bernardo: “Jesus, quem vos fez tão pequenino? – O 

Amor!”.   

Guardemos no nosso coração o anúncio jubiloso do 

Anjo aos pastores: “Não temais! Anuncio-vos 

uma grande alegria. Hoje, na cidade de Belém, nasceu 

Jesus, o Salvador." 
 

BOAS FESTAS e FELIZ NATAL! 
 

 

 
 

 

 

O Verbo era Deus 
 

No princípio era o Verbo; o Verbo estava em Deus; e 

o Verbo era Deus. 

“Deus amou-nos e enviou seu Filho como 

propiciação pelos nossos pecados.” (1 Jo 4, 10). Esta é 

a verdade fundamental, que a Igreja, desde o seu início 

até hoje, nos transmite com alegria, em cada celebração 

do Natal: Por nós homens e para nossa salvação, Jesus 

desceu dos céus, encarnou no seio da Virgem Maria e 

se fez homem. Jesus é a manifestação visível do amor 

do Pai. 

O Autor da carta aos Hebreus revela-nos Jesus 

como “o esplendor da glória do Pai, a imagem da Sua 

substância, que tudo sustenta com a sua palavra 

poderosa”. Jesus é a Palavra do Pai, mais reveladora do 

que a de todos os profetas. Jesus é a imagem do Pai, 

por quem tudo foi feito e “sem Ele nada se fez.” Com 

todos os Anjos nós O adoramos. Com simplicidade 

contemplemos este grande mistério da Encarnação. O 

nascimento de Jesus, segundo a carne, assinala a 

“plenitude dos tempos, em que Deus envia o seu Filho, 

nascido de Maria, para nos libertar da escravidão da Lei 

e nos tornar seus filhos adotivos” (Gl 4,4-5). Desde o 

pecado dos nossos primeiros pais, a humanidade ficou 

esperando a chegada do Salvador. Ao longo dos 

séculos, “muitas vezes e de muitos modos” Deus foi 

preparando, através dos profetas, a vinda ao nosso 

mundo de seu Filho Unigénito. O Apóstolo São João 

explica-nos este mistério da Encarnação: No princípio 

era o Verbo; o Verbo estava em Deus e o Verbo era 

Deus. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Nós 

vimos a sua glória, a glória que lhe vem do Pai como 

Filho Unigénito, cheio de graça e de verdade. 

A Igreja celebra o Nascimento do Deus Menino. O 

Filho de Deus veio habitar entre nós. O Verbo eterno 

entra na nossa história temporal. Sem deixar de ser 

Deus, torna-se homem, “em tudo igual a nós exceto no 

pecado” (Hb 4, 15). Por isso, queremos recebe-Lo 

festivamente! Não nos cansemos de contemplar, 

maravilhados, o Deus Menino deitado na manjedoura! 

Verdadeiro Deus, porque o Verbo era Deus, gerado pelo 

Pai antes de todos os tempos. Verdadeiro homem, 

gerado pelo Espírito Santo no seio de Maria, porque o 

Verbo fez-se carne e habitou entre nós! Assumiu a 

nossa humanidade sem deixar a sua divindade. Veio à 

terra para nos devolver a condição de filhos de Deus, 

que nos criou à sus imagem e semelhança. Acolhamos 

a salvação que nos é oferecida pois, a quantos o 

receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o 

poder de se tornarem filhos de Deus. “Caríssimos, vede 

que admirável amor o Pai nos consagrou em nos 

chamar filhos de Deus; e somo-lo de facto! Caríssimos, 

agora somos filhos de Deus.” Esta é nossa máxima 

dignidade, a filiação divina. Esta é a verdadeira alegria 

do Natal. Contemplemos este mistério inefável: «O Filho 

de Deus fez-se filho do homem para que os filhos dos 

homens se tornassem filhos de Deus! Ele é o Filho de 

Deus por natureza, nós somos filhos adotivos.”  
 

 

 
Um Estado é governado melhor  

por um homem bom, do que por leis boas.  
 

(Aristóteles) 
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Sabias que… 
 

 Belém 
 

Povoação situada a 7 km. ao sul da cidade de 

Jerusalém. 

O seu nome significa «Casa do Pão», porque é a 

última povoação onde se cultiva trigo antes do início do 

deserto. 

Na antiguidade cumpria a missão de ser a fortaleza 

que defendia Jerusalém das invasões dos povos do 

deserto. 

Era conhecida porque pelo século X a.C. nela tinha 

nascido o rei David, o Messias (ungido de Deus), que 

tinha alargado as fronteiras de Israel e estabelecido um 

sistema de governo sólido e próspero. 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (102) 
 

 

Transforma a tua vida 
 

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

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, PERSISTIR, 
Agradecer, Avançar e Descomplicar. 

 

Oitavo verbo: “PERSISTIR” 
 

 

Acordo todos os dias para ser feliz. Por mais difícil 

que esteja a vida, nem por um segundo duvido: os meus 

problemas não são problemas, porque todos têm 

solução. Acordo todos os dias para ser valente. Mesmo 

que as forças escasseiem, tenho sempre por perto o 

verbo-vitamina que era ontem, é hoje e será amanhã o 

motor da minha vida: persistir. Acordo todos os dias 

para ouvir a voz-bússola que não se encolhe sempre 

que a vida me convoca a recomeçar: cada um tem o seu 

norte. Ser feliz é o meu. Persiste.  
 

– Escolhe a coragem todos os dias. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 
Obrigado, Senhor, por montares a tua tenda  

no meio de nós. 

Obrigado por nos encher de alegria e esperança  

neste Natal. 

Obrigado por partilhar a nossa mesma vida  

e pôr de lado a força e o poder  

que deslumbram e assustam. 

Obrigado por sorrir com um sorriso de um bebé  

e por te fazeres débil e humano. 

Obrigado por seres irmão, companheiro de caminho  

e amigo. 

 
 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 
 

   1   .  
 

Muitos cozinheiros...  

estragam a sopa. 
 

   2   .  
 

Come caldo... vive em alto...anda quente... 
viverás longamente. 

 

   3   .  
 

Do prato à boca  
perde-se a sopa. 

 

   4   .  
 

Por mais santo que seja o dia  
a panela tem que ferver. 

 

   5   .  
 

Acabou a galinha,  
acabou o resguardo. 

 

   6   .  
 

À falta de capão...  
cebola e pão. 

 
 

 
 

 

 

H u m o r 

 

= . = . = Compras em tempo de pandemia  

 

NO MINIMERCADO 
 

– Amor, estou no supermercado, queres alguma 

coisa? 

– Sim, traz a caixa registadora. 

 

EQUÍVOCO 

 

– Amiga, acabo de ver o teu marido aqui, no Lidl, 

com uma gorda. Vou segui-los. Já te conto. 

– Ó sua malvada. Sou eu! 
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MENTIRA 

 

– Só me fazem disto. Disseram que para ir às 

compras bastava levar luvas e máscara. Mentirosos! Os 

outros iam todos vestidos. 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

 

ESCALA DE LEITORES  

25-12-2021  

Natal do Senhor 

 

C A R V A L H O S A   
 

L E I T O R E S 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Luís Miguel Maria Guiomar 

1.ª Leitura Armanda Nunes Carla Sousa 

2.ª Leitura Gisela Meireles Graça Coelho 

Oraç. Univer. Luís Miguel Maria Guiomar 
 

 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

 

ESCALA DE M.E.C.s  

25-12-2021  

Natal do Senhor 

 

C A R V A L H O S A   
 

M. E. C.s 
 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 Inês Sousa Rosa Matos 

Local - 2   Manuel Santos Carla Sousa 

Local - 3 Maria José Alexandra Brito 

Local - 4 Toni Moreira Maria Guiomar 

Local - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 
 

 
 

E I R I Z   
 

LEITORES 
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Marta Lurdes 

2.ª Leitura Marlene Ana 

Oraç. Univ. Rafaela Joana 
 

 

 
 

E I R I Z    
 

M. E. C.s 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º MEC Conceição Antero 

2.º MEC Maria José Assunção 

3.º MEC Rosa Armanda Paula 
 

 

NOTAS: Em dias de festa ou grandes celebrações, os ministros 
extraordinários da comunhão não escalados, presentes na celebração, 
devem estar atentos e disponíveis para distribuir a Sagrada 
Comunhão. O 1º MEC recolhe o Santíssimo do sacrário, o 2º MEC 
repõe o Santíssimo no sacrário, o 3º MEC arruma a mesa do altar e 
purifica. Nas Eucaristias com a presença do sr. Diácono o 3º MEC fica 
dispensado de distribuir a Sagrada Comunhão e de purificar. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Uma história de Natal 

acontecida 
  

HUGO DE AZEVEDO 
 

Quando chega o Natal recordo sempre – e peço 

desculpa do tom pessoal desta abertura – uma história, 

que parece de Saint-Éxupery, mas de que fui autor 

involuntário. 

 
 

NATAL DO SENHOR – 25-12-2021 – N.º 724    Pág. 9 / 10 –  .   
 



 

  – Pág. 10 / 10  . NATAL DO SENHOR – 25-12-2021 – N.º 724        

 

Há muitos anos. A editora pretendia ilustrações para 

um livrinho meu sobre o Natal. Enviei uns esboços para 

inspiração do artista lá de casa… e imprimiram os 

esboços! Imagens simples, tradicionais, mais uma, 

esquisita, a sugerir o Natal no nosso tempo: o Menino 

enfaixado, dormindo na pobre manjedoura, rodeado de 

ovelhas; uns arranha-céus lá ao fundo; e um homem 

aproximando-se, cansado, com um pesado saco às 

costas: o peso da atribulada vida moderna – e, afinal, 

talvez de todos os tempos. 

Quem mais vezes o «leu», foi uma menina que 

ainda nem sabia ler: percorria as figuras, uma vez e 

outra. – «Mãe! O Menino está sozinho, no meio de 

bichos e perto de um homem com um saco!» 

Bem tentou a mãe sossegá-la. Em vão. Desenhou 

então ela, a lápis, uma Nossa Senhora a proteger o 

Menino. E bem desenhada, por sinal. – Não! tinha de 

ser a tinta! (Como é que uma Nossa Senhora que se 

pode apagar podia defender o Menino daqueles 

perigos?) 

Lá tive eu de acrescentar, a nanquim, a Santa Mãe 

de Deus, e fiz mais: desenhei a menina, ajoelhada, a 

adorar o Menino Jesus. Ai, que alegria a dela! Só que a 

mana inseparável também queria lá estar; e então 

combinaram: umas vezes era ela, outras vezes a mana. 
  

Há no episódio uma interessante mensagem: a 

importância que devemos dar aos nossos sentimentos e 

como jogar com eles devidamente. Na verdade, a 

inteligência depende deles mais do que nos 

apercebemos. Há sentimentos errados e sentimentos 

certos: alegrar-me com o mal dos outros, ser indiferente 

para com alguém, rezar com aborrecimento e só para 

«cumprir», irritar-me quando me aconselham bem, 

guardar rancores contra quem me incomodou, sentir-me 

superior a quem teve menos condições de cultura ou 

educação, etc.; ou os sentimentos contrários de pena, 

amor, gratidão, confiança, apreço, perdão… 

Quando os sentimentos acertam, a inteligência 

ilumina-se; quando não, a razão tropeça, afunila-se, 

envenena-se. 

Aquelas meninas amavam Jesus, confiavam na sua 

Mãe Santíssima, temiam que tratassem mal o Filho, e 

não queriam separar-se d’Ele nem d’Ela. Sentimentos 

certíssimos, mais importantes do que as benditas 

investigações dos biblistas… que, aliás, só o são 

quando estudam a Palavra de Deus com rigor científico 

– e coração de meninos. 
 

 

 
 

 

BOAS FESTAS DE NATAL 
_____________________ 

NATAL DE 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

O JORNAL DO LEITOR,  

DESEJA A TODOS,  

UM SANTO E FELIZ NATAL,  

NA PAZ DO MENINO DEUS. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 
 

O verdadeiro amor reconhece-se não pelo que exige, 
mas pelo que oferece. 

 
(Benavente) 

 
 

 

Este jornal foi concluído em 9 de dezembro. 
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