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Santa Maria Mãe de Deus 

 
 

 

 
 

 

Santa Maria Mãe de Deus 
 
A Igreja contempla na oitava do Natal, sem desviar 

os olhos de Cristo, a criatura por meio da qual tão 

grande mistério se tornou possível. O Filho de Deus 

encarnou, por obra do Espírito Santo, de Maria, sempre 

virgem, que por isso é verdadeiramente Mãe de Deus.     

Comecemos o ano de 2022 dizendo, agradecidos, a 

Nossa Senhora: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por 

nós para que percorramos santamente estes dias 

festivos e o ano que hoje iniciamos.  
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Sedúlio 
 

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. 
 

 

 
 

 

 

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 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 bênção são termos que aparecem 

frequentemente na Bíblia, encontram-se quase em cada  
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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 abençoados por Deus e 

pelos irmãos. A maldição afasta, separa, indica a 

recusa. Mas 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.  
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Nm 6, 22-27 

 
 

MONIÇÃO: 
 

A fórmula de bênção utilizada pelos hebreus, 

especialmente no começo dum novo ano, contem tudo o que 

nos incluímos no desejo de “um bom ano” nestas datas. Um 

ano bom é um ano em que nos tornamos mais próximos de 

Deus porque correspondemos às graças que Ele nos envia. 

 

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 e fácil (se é que há leituras fáceis...). Por 

isso, não corras, lê devagar, para que se conceda tempo 

preciso aos ouvintes na assembleia e escutarem a palavra pelo 

ouvido, esta atinja a mente e desça ao coração. Se corres, 

perde-se tudo.  

Repara na estrutura binária das frases baseadas num certo 

paralelismo sintético e rítmico (dar um compasso de dois 

tempos entre as frases). Daqui de colhe uma preciosa 

indicação para a forma de ler. 

Evita deixar cair a voz nos pontos finais das frases. 

Articular bem as consoantes, as sílabas. Isto requer treino de 

preparação.  

Exercita uma ou outra palavra do texto em que sintas 

necessidade de o fazer. 
 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 

V. 24-26 – Esta é uma bênção própria da liturgia 

judaica, ainda hoje usada. É tripla e crescente: com três 

palavras a primeira; com 5 palavras e com 7 as 

seguintes (no original hebraico). A tríplice invocação do 

Senhor, faz-nos lembrar a bênção da Igreja, em nome 

das Três Pessoas da SS. Trindade. 

Quando, ao começar o ano civil, nos saudamos 

desejando Ano Novo feliz, aqui temos as felicitações, 

isto é, as bênçãos que o Senhor – e a Igreja – nos 

endereça. 
 

 

 
 

 
 

 

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

 
 

MONIÇÃO: 
 

Rezemos o salmo responsorial com agradecimento a 

Deus pelos dons recebidos no ano que acabou e peçamos que 

nos abençoe no novo ano. 

  

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. 
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Segunda Leitura 
Gl 4, 4-7 

 

 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo lembra aos gálatas o caminho seguido por Deus 

para nos redimir: o Filho de Deus se fez homem, nascendo de 

uma mulher, Maria, para que o homem se tornasse filho de 

Deus. 

 

 

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 adoptivos. 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: 

 
 

 

Tal como a Primeira, também esta Segunda leitura não é 

de todo difícil de ler. O mesmo já não se pode dizer, do 

proclamá-la. É preciso ensaio bastante, para conseguir fazê-lo 

bem.  

Repete-se o que “já é velho”, porque dito muitas vezes: não 

corras a ler, para que a mensagem contida na Leitura, não 

fique perdida. Articula bem as consoantes e as sílabas, cuja 

falha é típica nos Leitores de muitas paróquias.  

Não inventes “vírgulas” onde elas não existem, nem faças 

cesuras onde não deves, pois elas podem alterar 

completamente o sentido da frase. Quando vamos aprender 

isto?    

Na palavra “adoptivos” o “p” é mudo e, portanto, não se lê 

(nem se escreve). 

Faz exercício de preparação da leitura em casa, para que, 

no dia, te calhe bem.  
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 

O texto escolhido para hoje corresponde à única vez 

que São Paulo, em todas as suas cartas, menciona 

diretamente a Virgem Maria. Não deixa de ser 

interessante a alusão à Mãe de Jesus, sem mencionar o 

pai, o que parece insinuar a maternidade virginal de 

Maria. 

V. 5 – Segundo o pensamento paulino, Cristo, 

sofrendo e morrendo, satisfaz as exigências punitivas da 

Lei, que exigia a morte do pecador; assim «resgatou os 

que estavam sujeitos à Lei» e mereceu-nos vir a ser 

filhos adoptivos de Deus. O Natal é a festa do 

nascimento do Filho de Deus e também a da nossa 

filiação divina. 

V. 6 «Abbá» – Porque somos realmente filhos de 

Deus, podemos dirigirmo-nos a Ele com a confiança de 

filhos pequenos e chamar-Lhe, à maneira das 

criancinhas: «Papá». «Abbá» é o diminutivo carinhoso 

com que ainda hoje, em Israel, os filhos chamam pelo 

pai (abbá). São Paulo, escrevendo em grego e para 

destinatários que na maior parte não sabiam hebraico 

(daí o cuidado de traduzir a palavra), parece querer 

manter a mesma expressão carinhosa e familiar com 

que Jesus se dirigia ao Pai, a qual teria causado um 

grande impacto nos próprios discípulos, porque jamais 

um judeu se tinha atrevido a invocar a Deus desta 

maneira; esta é a razão pela qual a tradição não deixou 

perder esta tão significativa palavra original de Jesus. 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

Hb 1, 1-2 
 

 

MONIÇÃO: 
 
Escutemos, novamente, neste tempo de Natal, a 

experiência dos pastores de Belém; e deixemos que o nosso 
coração se comova, agradecido, como o de aqueles homens, 
louvando Deus por tudo quanto fez connosco. 

 

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. 
 

 

 
 

Comete três vezes o mesmo pecado  
e acabarás por crer que é lícito. 

 

 (Provérbio de Israel) 
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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: 

 

Texto na maior parte coincidente com o do 

Evangelho da Missa da Aurora do dia de Natal (ver 

notas supra). 

V.21 – Repetidas vezes se insiste em que o nome 

de Jesus é um nome designado por Deus: o nome, 

etimologicamente (conhecido da origem), significa aquilo 

que Jesus é na realidade, «Yahwéh que salva». 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 
 

(para a Missa Vespertina) 
 

Resposta a cada uma das preces:  

Rogai por nós. 

 

 
 

1 
 

Santa Maria, Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das      

Virgens. 

 

2 
 

Mãe de Cristo, Mãe cheia de graça, Mãe do  

Redentor. 

 

3 
 

Virgem pobre e humilde, Filha de Sião, Serva do  

Senhor. 

 

4 
 

Arca da Aliança, Porta do céu, Estrela da manhã. 

 

5 
 

Fonte de Beleza, Esplendor da Igreja e Senhora  

nossa. 

 

6 
 

Saúde dos enfermos, Refúgio dos pecadores,  

Consoladora dos aflitos. 

 

7 
 

Rainha do mundo, Rainha do céu, Rainha da paz.  

 

 

 
 

(para a Missa do Dia) 
 

 

1 
 

Para que o Senhor abençoe a santa Igreja 

e a leve a meditar, como Maria,       

nas palavras dos pastores, 

oremos, irmãos. 

 

2 
 

Para que o Senhor abençoe e ilumine 

os responsáveis pela paz entre as nações 

e lhes conceda um ano cheio de sucessos, 

oremos, irmãos. 

 

3 
 

Para que o Senhor abençoe e fortaleça 

os que vão trabalhar, durante este ano, 

na defesa dos direitos dos mais pobres, 

oremos, irmãos. 

 

4 
 

Para que o Senhor abençoe e dê coragem 

aos doentes, aos prisioneiros e refugiados, 

e aos que perderam alguém a quem amavam, 

oremos, irmãos. 



 

5 
 

Para que o Senhor nos abençoe e nos proteja, 

faça brilhar sobre nós a sua face 

e nos envolva com o seu olhar de bondade, 

oremos, irmãos. 
 
 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Hb 13, 8 
 

Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Roguemos a Nossa Senhora, Mãe de Deus, que nos 

faça participar da sua pureza e terna devoção para 

recebermos Jesus na Eucaristia 
  

 

 
 

 

 

Monição final 
 

Depois de participar no Sacrifício redentor de Cristo, 

continuemos unidos a Nosso Senhor na nossa vida 

quotidiana, com a ajuda da Santa Mãe de Deus. 
  

 

 
 

 

 

A plenitude do tempo  

e Nossa Senhora 
 

A Igreja depois de contemplar, sempre com espanto 

e adoração, Jesus o Verbo de Deus encarnado, durante 

a oitava do Natal, como que repara com mais atenção 

nas palavras do Evangelho. Lemos que São Lucas e 

São Mateus nos dizem que os pastores e os magos 

encontraram Jesus “com Maria”. É como se a Igreja 

caísse na conta de que, então, aquela humilde mulher 

que ali está, junto do berço do Filho de Deus, num 

humilde segundo plano, é a Mãe de essa Criatura que é 

o Criador. É a Mãe de Deus. 

Deus tornou-se presente no mundo criado, de um 

modo novo, pela força do seu poder e do seu Amor; e 

fê-lo por meio de Maria. “É a sua vinda ao mundo que 

permite à história chegar à sua plenitude (…) Assim, a 

plenitude do tempo é a presença de Deus em pessoa na 

nossa história. Agora, podemos ver a sua glória que 

refulge na pobreza dum estábulo, e ser encorajados e 

sustentados pelo seu Verbo que Se fez «pequeno» 

numa criança. Graças a Ele, o nosso tempo pode 

encontrar a sua plenitude. Também o nosso tempo 

pessoal encontrará a sua plenitude no encontro com 

Jesus Cristo, Deus feito homem” (Papa Francisco, 

homilia, 01-01-2016). 

Por meio de Nossa Senhora, da sua maternidade, 

Deus se aproxima de nós de um modo inimaginável. É 

possível tocar Deus em Cristo; e a sua Humanidade é 

toda de Maria. Por isso a devoção a Maria, Mãe de 

Deus, é sempre devoção a Jesus Cristo. As nossas 

Ave-Marias são a proclamação gozosa de esta grande 

verdade da nossa Fé. Rezemos sempre com admiração, 

agradecimento e amor essas palavras que tanto gosta 

de ouvir Nossa Senhora. 
 

 

 
 

 

 

A Maternidade divina  

de Maria 
 

O Servo de Deus, o São Paulo VI dispôs que a 

solenidade da Maternidade divina de Maria fosse 

celebrada no dia 1 de janeiro. Explica o Santo Padre o 

lugar preeminente da festa, porque “está destinada a 

celebrar a parte que Maria teve no mistério da salvação 

e a exaltar a singular dignidade de que goza a Mãe 

Santa (...], por quem merecemos receber ao Autor da 

vida” (Paulo VI, E.A. Marialis cultus, 5). 

A Maternidade divina de Maria é um privilégio, 

inimaginável, recebido por Nossa Senhora, que constitui 

como que a causa e o compendio de todos os dons que 

Deus Lhe concedeu. É uma verdade que sempre esteve 

presente no coração dos seus filhos, mas que só no 

Concilio de Éfeso (ano 431) foi definida como dogma. 

Os padres conciliares tiveram em conta que Maria é 

a Mãe de Jesus, o Filho de Deus Unigénito, que assume 

a natureza humana de Maria. “A partir do instante em 

que a Virgem disse «fiat», o Verbo pôde dizer: «este 

homem sou Eu», Jesus gerado por obra do Espírito 

Santo, é verdadeiro homem porque tem uma natureza 

real e perfeitamente humana. E é verdadeiro Deus, 

porque a pessoa que sustenta essa natureza não é 

outra senão a do Verbo (…) As verdadeiras mães são-     

-no do filho completo, quer dizer, da natureza e da 

pessoa. É lógico, porque pessoa e natureza são 

realidades distintas, mas não separáveis (…) Maria dá a 

Jesus – quer dizer, a Deus Filho – tudo o que uma mãe 

dá ao seu filho. Ela é, pois, sem sombra de dúvidas e 

em sentido próprio Mãe de Deus Filho” (A. Orozco, Mãe 

de Deus e nossa Mãe, pg. 22-23).  

O sensus fidei do povo cristão, sem tanta 

profundidade teológica, já reconhecia esta verdade no 

seu coração. E a proclamava com tal veemência que, 

como referia o Papa Francisco com bom humor, os 

cristãos de Éfeso rodearam a basílica onde estavam 

reunidos os bispos assistentes ao Concilio gritando  
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“Mãe de Deus”. E diz o Papa: “Conta-se, mas não sei se 

a história é verdadeira, que alguns de entre aquelas 

pessoas tinham os bastões na mão, talvez para dar a 

entender aos bispos o que lhes aconteceria se não 

tivessem tido a coragem de proclamar Maria «Mãe de 

Deus». Sem bastão, convido a todos vós que vos 

levanteis e, de pé, Lhe dirijais por três vezes esta 

saudação da Igreja primitiva: «Santa Mãe de Deus»!” 

(Papa Francisco, homilia, 01-01-2015). 
 

 

 
 

 

 

A festa da maternidade 
 

A Igreja começa cada ano recordando aos seus 

filhos que Deus Filho quis ser também filho de uma 

Mãe. Quis entrar no tempo terreno como todos nós, 

envolvido na ternura e no amor materno. Celebrar a 

Maternidade divina de Maria é celebrar o tesouro 

preciosíssimo de toda maternidade. Deus é Pai e Mãe 

ao mesmo tempo, mas poderíamos dizer que é mais 

mãe do que pai, porque gera o Filho dando-Lhe tudo o 

que o Pai já é, a sua natureza divina, sem limites, numa 

doação de amor total. São conceitos que nos recordam 

bem aquilo que são as mães. A mãe rodeia de tanto 

amor o filho que o torna capaz de amar. Costuma-se 

dizer que só é capaz de amar quem já experimentou ser 

amado. Sem receber amor a pessoa não se reconhece 

e não sabe amar. 

Deus ama cada um dos seus filhos, cada um de nós, 

com um amor infinito, fiel, terno e permanente. Tudo o 

que acontece na nossa vida é manifestação de esse 

amor providente de Deus. Por isso quis que 

nascêssemos de uma mãe e que experimentássemos, 

assim, o Amor que Deus é e com que nos ama. Deus 

ama, de modo muito especial, por meio das mães. Mas 

o amor divino quis ainda mais. Quis que todos fossemos 

filhos, como o próprio Filho de Deus é, da Mãe das 

mães. Por isso fomos entregues aos cuidados de Maria 

na pessoa de São João evangelista, e nos pede que 

acolhamos esse amor materno que vibra em total 

sintonia com o Amor de Deus. 

Por isso “Celebrar a festa da Santa Mãe de Deus faz 

despontar novamente no rosto o sorriso de nos 

sentirmos povo, de sentir que nos pertencemos; saber 

que as pessoas, somente dentro duma comunidade, 

duma família, podem encontrar a «atmosfera», o «calor» 

que permite aprender a crescer humanamente, e não 

como meros objetos destinados a «consumir e ser 

consumidos». Celebrar a festa da Santa Mãe de Deus 

lembra-nos que não somos mercadoria de troca nem 

terminais recetores de informação. Somos filhos, somos 

família, somos povo de Deus” (Papa Francisco, homilia, 

01-01-2017). 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

  
 

 

 

A festa da nossa filiação 

divina 
 

A bênção sobre o povo, que escutamos na primeira 

leitura, concluía com as seguintes palavras: “O Senhor 

volte para ti os seus olhos e te conceda a paz” 

A paz é um bem precioso, dom de Deus, que é 

prometido ao Povo eleito, mas que só será concedido 

em plenitude com a chegada do Messias (cf. Is. 11, 6-9). 

Nosso Senhor, o Príncipe da paz (cf. Is. 9,6), traz a paz 

aos homens desde o seu nascimento (cf. Luc. 2, 14), e 

os seus discípulos, os filhos de Deus, são chamados 

pacificadores, construtores da paz (cf. Mt, 5, 9). 

Mas a nós, os cristãos, Deus abençoou-nos de uma 

forma bem mais plena e generosa. Deus nos abençoou, 

no dia do nosso batismo, introduzindo-nos na sua vida 

divina na condição de filhos (cf. Segunda leitura). O 

Espírito Santo “conformando-nos” com o Filho 

Unigénito, com Jesus Cristo, torna-nos capazes de 

participar da sua filiação. A nossa filiação divina e a paz 

vão unidas, como causa e efeito, no sermão das bem-     

-aventuranças. Mas para viver como filhos de Deus que 

atesouram a paz nas suas almas e a semeiam à sua 

volta, necessitamos de Nossa Senhora. 

A presença da Mãe de Deus na nossa vida é sempre 

uma presença pacificadora, que serena e alegra a alma. 

Ela nos introduz no amor de Deus e afasta todos os 

temores e ressentimentos. Só desde esta filiação a 

Deus e à Nossa Mãe somos capazes de viver uma 

verdadeira fraternidade. Por isso queremos sempre 

encontrar “o seu olhar materno: aquele olhar que nos 

liberta da orfandade; aquele olhar que nos lembra que 

somos irmãos, isto é, que eu te pertenço, que tu me 

pertences, que somos da mesma carne; aquele olhar 

que nos ensina que devemos aprender a cuidar da vida 

da mesma maneira e com a mesma ternura com que 

Ela o fez, ou seja, semeando esperança, semeando 

pertença, semeando fraternidade. 

Celebrar a Santa Mãe de Deus lembra-nos que 

temos a Mãe; não somos órfãos, temos uma mãe. 

Professemos, juntos, esta verdade! Convido-vos a 

aclamá-La em pé (todos se levantam) três vezes como 

fizeram os fiéis de Éfeso: Santa Mãe de Deus, Santa 

Mãe de Deus, Santa Mãe de Deus” (Papa Francisco, 

homilia, 01-01-2017) 

Tenhamos sempre presente Nossa Senhora, 

dirigindo-Lhe muitas frases de carinho filial durante o 

dia. Hoje podemos repetir com frequência: “Mãe de 

Deus e nossa Mãe”, “Mãe do Criador”, “Mãe do 

Salvador”, etc. Mantendo-nos próximos de Maria 

viveremos como filhos de Deus e nada poderá inquietar-  

-nos ou roubar-nos a paz. 
 

 

 

Só ama de verdade  

quem é capaz de dar-se gratuitamente. 
 

(Metz) 
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Fala o Santo Padre  
  

«Inimiga da paz não é apenas a guerra,  

mas inclusive a indiferença que nos leva a 

pensar unicamente em nós mesmos  

e a criar barreiras, suspeitas, temores  

e fechamentos.» 

 

No início do ano é bom trocar os bons votos. Assim 

renovamos uns aos outros o desejo de que quanto nos 

espera seja um pouco melhor. No fundo, é um sinal da 

esperança que nos anima e nos convida a acreditar na 

vida. No entanto, sabemos que com o Ano Novo nem 

tudo mudará, e que muitos problemas de ontem 

subsistirão inclusive amanhã. Então, gostaria de vos 

dirigir os bons votos corroborados por uma esperança 

real, que extraio da Liturgia de hoje. 

São as palavras com as quais o próprio Senhor 

pediu para abençoar o seu povo: «O Senhor te mostre a 

sua face [...]. O Senhor volva o seu rosto para ti» (Nm 6, 

25-26). Também eu vos desejo isto: que o Senhor 

pouse o seu olhar sobre vós e que possais rejubilar, 

conscientes de que cada dia o seu rosto misericordioso, 

mais resplandecente do que o sol, brilha sobre vós e 

nunca se põe! Descobrir o semblante de Deus renova a 

vida, porque Ele é um Pai apaixonado pelo homem, que 

jamais se cansa de recomeçar de novo connosco, para 

nos renovar. O Senhor é deveras paciente para 

connosco! Não se cansa de recomeçar de novo, cada 

vez que caímos. No entanto, o Senhor não promete 

mudanças mágicas, não usa a varinha mágica. Ele 

gosta de mudar a realidade a partir de dentro, com 

paciência e amor; pede para entrar na nossa vida com 

delicadeza, como a chuva que cai sobre a terra, para 

depois dar fruto. Ele espera-nos e olha para nós sempre 

com ternura. Todas as manhãs, quando acordamos, 

podemos dizer: «Hoje o Senhor faz resplandecer o seu 

rosto sobre mim!». Esta bonita oração é uma realidade. 

A Bênção bíblica continua assim: «[O Senhor] te 

conceda a paz!» (v. 26). Hoje nós celebramos o Dia 

Mundial da Paz […]. A paz, que Deus Pai deseja 

semear no mundo, deve ser cultivada por nós. E não só, 

mas deve ser também «conquistada». Isto comporta 

uma verdadeira luta, um combate espiritual que tem 

lugar no nosso coração, porque inimiga da paz não é 

apenas a guerra, mas inclusive a indiferença, que nos 

leva a pensar unicamente em nós mesmos e a criar 

barreiras, suspeitas, temores e fechamentos. E estas 

realidades são inimigas da paz. Graças a Deus, 

dispomos de muitas informações; mas às vezes 

vivemos tão submergidos pelas notícias que nos 

distraímos da realidade, do irmão e da irmã que têm 

necessidade de nós. Neste ano comecemos a abrir o 

coração, despertando a atenção pelo outro, por aqueles 

que estão mais próximos. Este é o caminho para a 

conquista da paz! 

Que nisto nos ajude a Rainha da Paz, a Mãe de 

Deus, cuja solenidade celebramos hoje. Ela 

«conservava todas estas palavras, meditando-as no seu 

coração» (Lc 2, 19). As esperanças e as preocupações, 

a gratidão e os problemas: tudo aquilo que acontecia na 

vida tornava-se, no Coração de Maria, oração e diálogo 

com Deus. E Ela age assim também em relação a nós: 

conserva as alegrias e desata os nós da nossa vida, 

levando-os ao Senhor. 

Confiemos à Mãe o novo ano, a fim de que 

aumentem a paz e a misericórdia. 
 

Papa Francisco, Ângelus, 

 Praça São Pedro,  

Janeiro de 2016. 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 
 Maria nos Evangelhos 

 

Maria, a Mãe de Jesus, aparece-nos umas 20 vezes 

nos evangelhos. O Evangelho de Marcos, que não 

apresenta a infância de Jesus, cita-a apenas uma vez. 

João, que também fala da infância de Jesus, nomeia-a 

em duas ocasiões.  

O Evangelho de Mateus, que relata a infância de 

Jesus centrada na figura de José, nomeia-a cinco 

vezes. Lucas é o evangelista que a descreve com mais 

detalhe, falando dela em 11 ocasiões. Ela é a mãe de 

Jesus que O acompanha ao longo da sua vida. Está 

presente com os Apóstolos, no início da Igreja (Act 1, 

14) onde é referida mais uma vez. Tudo somado são 20 

vezes.  
 

 
 

 

 

Descomplica (104) 
 
 

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” 

 

Plano de ação: 

Todos os mapas têm como missão orientar. E o 

melhor mapa que existe para ti é o que desenhares, é o 

que planeares. Como todos os mapas, o teu deverá ter 

vários caminhos possíveis, vários desvios à rota inicial, 

várias estradas secundárias, várias vias que, no fim, irão 

conduzir-te ao mesmo lugar: o teu. 
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Para começares a desenhar cada linha, precisas de 

estar preparada para dizer sim à vida. Para aceitares os 

planos que ela tiver para ti, para guardares alguma 

flexibilidade (e paciência, e serenidade, e balões de 

oxigénio em forma de esperança) para aqueles dias em 

que te vais perder. Não te preocupes se te perderes. 

Todos nos perdemos. O que importa é que consigas 

aprender com tudo (e todos) o que te acontece. Mesmo 

quando te perdes, mesmo quando tudo parece confuso, 

nublado, denso. É assim mesmo a vida. E não é ela que 

fica mais fácil, és tu que, com todas as quedas, subidas 

e descidas, vais aprender a ficar mais forte. 

Objetivo: descobrir, revelar e focar no positivo. 

Refletir sobre o teu melhor Eu. 
 

 

(continua no próximo número…)   

 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Obrigado, Senhor, porque Te fizeste presente 

sem apagar as estrelas; iluminado pela cálida luz 

de uma fogueira. 
 

Obrigado, Senhor, porque quiseste habitar na 

simplicidade de uma família pobre e pequena. 
 

Obrigado, Senhor, porque elegeste uns humildes 

pastores para que fossem testemunhas da tua 

presença. 
 

Obrigado por mostrar-nos o caminho da 

humildade. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 

.  1  . 
 

Primeiro escolhe-se a fazenda,  

depois é que se faz o fato. 
 

.  2  . 
 

Carne que baste...vinho que farte...  

e pão que sobre. 
 

.  3  . 
 

Dá Deus toucinho  
a quem não tem espeto (dá Deus toucinho aos judeus). 

 

.  4  . 
 

Do capão, a perna,  
da galinha, a titela (a carne do peito). 

 

.  5  . 
 

Da carne faz o guisado,  
das peles guisa o engano. 

 

.  6  . 
 

Frango na panela de pobre é desgraça certa:  
doença do pobre, «bouba» do franguinho  

ou raiva do vizinho. 
 
 

 
 

 

 

H u m o r 
 
  

No dentista 
 

No gabinete do dentista, uma paciente abre uma 

boca tamanha que parece a boca de um forno. 

Diz-lhe o médico: 

– Não é preciso, minha senhora, abrir mais a boca: 

assim chega. 

– Mas o senhor doutor disse que a abrisse bem para 

entrar a torquês! 

– A torquês, sim… mas eu fico de fora. 

 

Parente 
 

– Você é parente do sr. Simplório? 

– Sou, mas já é um parente um bocado afastado.  

– Então, que é ele ao senhor? 

– É meu irmão. 

– E chama a isso afastado? 

– Ora essa! Se há mais treze irmãos entre nós 

ambos! 

 

Jogador 
 

O Fernando, um incorrigível jogador, à hora da 

morte, ouve o médico dizer à esposa: 

– Está irremediavelmente perdido. Não dura duas 

horas. 

Diz o enfermo do leito: 

– Aposto 50,00 € em como duro três horas. Vai a 

jogo, sr. Doutor? 
 

 

 
 

 

 

Curiosidades 
 

– Todos os mamíferos são capazes de saltar, exceto 

o elefante. 

– As girafas não têm cordas vocais. 

– A língua de uma baleia azul pode pesar até 3,6 

toneladas (3.600 kg.!) o equivalente a um elefante 

médio. 
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Escala de Leitores 
 

 

ESCALA DE LEITORES  

01-01-2022 

Santa Maria Mãe de Deus 

 

  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 Maria Guiomar Paula Carvalho 

1.ª LEITURA Rita Mendes João Miguel 

2.ª LEITURA Armanda Nunes José M.ª Matos 

ORAÇÃO UNIV. Maria Guiomar Paula Carvalho 
 

 
 

E I R I Z   
 

  LEITORES .  
 

 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura Eduardo Meireles Salomé Nóbrega 

2.ª Leitura Maria José Cátia Vanessa 

Oraç. Univ. Marisa Freitas Sónia Raquel 
 

 

 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

 

ESCALA DE M.E.C.s  

01-01-2022 

Santa Maria Mãe de Deus 

 

 C A R V A L H O S A   
 

M. E. C.s 
 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

LOCAL - 1 Alexandra Brito Carla Sousa 

LOCAL - 2 Manuel Santos Filipe Freitas 

LOCAL - 3 Alzira Nunes José M.ª Matos 

LOCAL - 4 Maria Guiomar Jorge Moreira 

 LOCAL - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 
 

E I R I Z   

 

  MEC’s .  
 
 

 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.º MEC Marisa Paula 

2.º MEC José Pedro Antero 

3.º MEC Maria José Assunção 
 

 
 

 

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. 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

A Fechar 
 
 

As lágrimas dos filhos, 

são flechas no coração da mãe. 
 

(Lope de Veja) 
 
 

 

O Jornal do Leitor deseja a todos os seus 

leitores, um Bom Ano Novo de 2022. 
 

Boas Festas. 
 
 

 

Jornal concluído em 21 de dezembro. 
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