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O Demónio Existe! 
 

Nossa Senhora na história 

da Salvação. 
 
      A Sagrada Escritura revela-nos que 
Cristo Senhor é o único Redentor, o único 
Mediador junto do Pai, o único Salvador e 
Libertador da humanidade do poder de 
Satanás. Contudo, não está sózinho na sua 
batalha contra Satanás, mas com Maria, os 
anjos bons e os santos. Entre eles, no 
entanto, sua Mãe tem um papel singular e 
especial porque, precisamente porque é 
mãe, coopera, como nenhuma outra criatu-
ra, com o Filho redentor no mistério da 
Redenção da humanidade. Embora Maria 
seja uma criatura redimida (a primeira dos 
redimidos e da maneira mais sublime), 
coopera com Cristo de modo único e 
irrepetível. A cooperação dos cristãos tem 
lugar depois do próprio evento da 
Redenção, cujos frutos eles se empenham 
em dinfundir mediante a oração e a união 
da oferta de si com Cristo ao Pai. A coope-
ração de Maria, porém, realizou-se já 
durante o próprio evento da Redenção, isto 
é, ao longo da vida terrena do Filho, tendo 
inclusivamente sido necessário o livre 
consentimento da futura mãe para que a 
Redenção se iniciasse. 

De facto, se Maria não tivesse dito “SIM” 
a Deus, através do anjo, se não tivesse 
dado o consentimento à Encarnação do 
Filho, Ele não teria podido tomar dela o 
corpo que ofereceu em sacrifício na Cruz. 
Além disso, Cristo não subiu ao Calvário 
para Se oferecer como vítima para nós, sem 
a livre vontade de Maria. De facto, ela 
consentiu na paixão do Filho porque, 
embora não tivesse podido negar o seu 
consentimento, pois já estava incluído no 
que fora dado na Anunciação, pôde confir-
má-lo aos pés da cruz. Esse consentimento 
«dado à imolação de Jesus não constitui 
uma aceitação passiva, mas foi um acto 
autêntico de amor, com que ela ofereceu o 
seu Filho como vítima de expiação pelos 
pecados da humanidade inteira (João Paulo II, 

Audiência geral 03-04-1997)», para, deste modo, 
arrancar os homens ao poder de Satanás. 
Aos pés da Cruz, Maria «sofreu profunda-
mente com o seu Filho unigénito e 
associou-se, de coração maternal, ao seu 
sacrifício, consentindo amorosamente na 
imolação da vítima que havia gerado (Lumen 

gentium 58)». Com a paixão e morte de Jesus 
e com a com-paixão de Maria, em cujo 
coração se reverberou tudo isto que Jesus 

padeceu  na  alma  e  no corpo, Satanás foi   

derrotado. O seu poder e o dos outros anjos 
rebeldes, de que ele é o chefe e que, com 
ele, e sob ele, formam um reino foi 
destruído.  
      Embora continue activo no mundo – e, 
por vezes, nas várias épocas históricas, 
também de maneira muito intensa e 
evidente – deixa de ser invencível, enquanto 
a graça da Redenção, na medida em que é 
acolhida por nós, nos torna capazes de 
destruír as obras do diabo. 
      E não receemos fazer-lhe frente, porque 
pela graça de Cristo, vence-lo-emos! (continua...) 

____________________________________________ 

Leitor, é para ti 
FORMAÇÃO BÍBLICA DO LEITOR 

 

A BIBLIA –  O Livro dos Livros 

       

6  –  Das palavras da Bíblia à Palavra        
        de Deus. 
 

 

Das palavras da Bíblia à Palavra de 
Deus. 

Sejamos claros desde o princípio: a 
Bíblia não é a Palavra de Deus paginada e 
encadernada em capas duras. Bíblia e 
Palavra de Deus são realidades relaciona-
das entre si, mas não são sinónimos.  

A Palavra de Deus não se mumifica em 
letras impressas em folhas de papel.              
“A  letra mata, só o Espírito dá Vida!” (2 Cor 
3, 6). Deus não se revela na letra, mas sim 
na Palavra, que é ecoada no coração do 
crente por acção do Espírito Santo: “Nós 
servimos a Vida Nova do Espírito, e não a 
vida caduca da letra da Lei” (Rom 7, 6). 

Então, qual é o papel da letra? Pode ser 
uma boa mediação para fazer acontecer em 
nós a Palavra, na medida em que tiver sido 
escrita como partilha de uma experiência de 
Deus. A Bíblia insere-se nesta realidade das 
mediações, como uma das privilegiadíssi-
mas para nós, na medida em que for conhe- 
 

cida e haja a formação adequada para a 
interpretar. Quando um Doutor da Lei 
perguntou a Jesus o que fazer para 
alcançar a Vida Eterna, Jesus respondeu-
lhe deste modo: “O que está escrito na Lei? 
Como é que tu o lês?” (Lc 10, 26). Não 
basta estar escrito; é preciso saber ler. E 
esta leitura não tem a ver com o 
conhecimento do alfabeto e das regras 
gramaticais, mas sim com a capacidade de 
interpretar e encontrar nas palavras, o 
caminho da Palavra... É isto que temos de 
compreender muito bem. (continua...) 

____________________________________________ 

De parabéns... 

 

      Esta semana estão de parabéns pelos 
seus aniversários natalícios, a leitora Rosa 
Armanda Leal, da Paróquia de Eiríz e a 
leitora Eulália Martins Gonçalves, da 
Paróquia de Sanfins, ambos hoje, dia 7 de 
Dezembro. 

À Rosa Armanda e à Eulália, o Jornal do 
Leitor deseja-vos muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz aniversário 
 

Procura recordar tudo o que sabes 
sobre o teu nascimento; procura saber tudo 
o que puderes. E reflecte sobre isso em 
clima de oração. 

E tem um Feliz Aniversário. 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

Num processo de divórcio, diz o juíz: 
– Estive a analisar o processo e decidi 

dar à sua ex-mulher a quantia de 300 euros 
mensais. 

E diz o homem: 
– Muito gentil da sua parte. Eu também 

vou tentar enviar-lhe qualquer coisa de vez 
em quando.   

  

Advento 
      O Senhor Jesus já veio! Após um longo 
período de preparação, durante o qual os 
profetas mantiveram viva a esperança dos 
homens na promessa divina dum Salvador, 
nasceu em Belém. Com o Seu nascimento, 
é comunicada à humanidade uma vida 
nova, que cresce no coração dos cristãos, 
se manifesta na caridade e atingirá a sua 
plenitude, quando da Sua vinda gloriosa, no 
fim dos tempos.  
      Entretanto, é hoje que a Igreja vive a 
vinda de Cristo. Na verdade, o Senhor vem 
cada dia, vem sem cessar, na medida em 
que, pelos cristãos, Se torna presente na 
História dos homens, para abrir os 
caminhos da unidade, da felicidade e da 
paz. 
      Viver o Advento é iluminar a nossa 
existência com a fé, é transformar as 
nossas vidas, num esforço de conversão, 
para acolhermos o Salvador e para 
ajudarmos todos os nossos irmãos a 
acolhê-l´O connosco. 
____________________________________________ 

II Dom. do Advento 

No meio dos nossos desânimos e dos 
cansaços da vida vamos ouvir hoje o 
Profeta Isaías a dar-nos coragem, avivando 
a nossa esperança: “Eis que o Senhor virá 
para salvar as nações…o seu prémio vem 
com Ele…precede-O a sua recompensa” (Is 
30.40). 

Preparamo-nos também para celebrar o 
Natal, a festa dos anos de Jesus. Queremos 
preparar-nos bem. Portanto, vamos estar 
hoje atentos à Sua Palavra. 
____________________________________________ 

Introdução 

Não percorras caminhos antigos, 
procura vias novas. 

Um dia, os discípulos de um rabi 
irromperam na aula e, radiantes, referiram a 
grande notícia: «Chegou o Messias!»  Sem 

_____________________________ 

Os missionários não pedem para 
ser admirados mas ajudados.  (Paulo VI) 

 
     
 
     

se perturbar, o mestre foi à janela, olhou à 
volta e observou as pessoas que, como 
habitualmente pela manhã, se moviam 
apressadas pelas ruas; viu os pobres que 
pediam esmola nas esquinas, os patrões 
que invectivavam os servos, as crianças 
que choravam, os cegos que eram levados 
pela mão, os aleijados que caminhavam 
com dificuldade. Voltou a sentar-se, 
convidou os alunos a continuar o estudo e 
depois disse: «Como pode ter chegado o 
Messias se no mundo continua tudo na 
mesma?» 

Pois é… quando se cumprirão os 
oráculos dos profetas? Até quando 
devemos esperar «novos céus e uma nova 
terra, onde habite a justiça» (2 Pd 3, 13)? 
      A história parece testemunhar contra as 
promessas do Senhor,  parece um desmen- 
tido da fé cristã em Jesus Messias. 
Passados milénios, não desapareceram 
«choros e lamentos» (Is 65, 19), as espadas 
não foram transformadas em relhas de 
arados nem as lanças em foices (Is 2, 4). 

As dúvidas acerca da fidelidade de Deus 
ao compromisso assumido de fazer surgir 
um mundo novo só aparecem quando se 
esquece que o tempo das pessoas 
apaixonadas não é marcado pelos ponteiros 
do relógio, mas pelo amor: uma hora passa 
num instante e um momento pode parecer 
uma vida. Quem ama é paciente e sabe 
esperar. Para ter Raquel, Jacob serviu o 
sogro durante sete anos e «pareceram 
apenas alguns dias, tanto era o amor que 
por ela sentia» (Gn 29, 20). 

Também o Senhor espera que o homem 
lhe abra a via do seu coração e, para Ele, 
«mil anos» de espera são «como um só 
dia» (2 Pd 3, 8). 

- Senhor, faz com que abandonemos os 
caminhos antigos, e ensina-nos a preparar-    
-te uma estrada nova. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura 

(Is 40, 1-5.9-11) 
 

Monição: 
 

O profeta Isaías conforta o Povo de Israel e 

anuncia  para  breve  o fim do cativeiro da Babilónia e o 
 

 

regresso à Pátria. 
 

Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 
 

1Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso 
Deus. 2Falai ao coração de Jerusalém e dizei-lhe em 
alta voz que terminaram os seus trabalhos e está 
perdoada a sua culpa, porque recebeu da mão do 

Senhor duplo castigo por todos os seus pecados. 3Uma 
voz clama: «Preparai no deserto o caminho do Senhor, 
abri na estepe uma estrada para o nosso Deus. 4Sejam 
alteados todos os vales e abatidos os montes e as 

colinas; endireitem-se os caminhos tortuosos e 
aplanem-se as veredas escarpadas. 5Então se 
manifestará a glória do Senhor e todo o homem verá a 
sua magnificência, porque a boca do Senhor falou». 
9Sobe ao alto dum monte, arauto de Sião! Grita com 
voz forte, arauto de Jerusalém! Levanta sem temor a 
tua voz e diz às cidades de Judá: «Eis o vosso Deus.  
10O Senhor Deus vem com poder, o seu braço 

dominará. Com Ele vem o seu prémio, precede-O a 
sua recompensa. 11Como um pastor apascentará o seu 
rebanho e reunirá os animais dispersos; tomará os 
cordeiros em seus braços, conduzirá as ovelhas ao seu 

descanso». 
 

Palavra do Senhor. 

 

Comentário: 
 

Os primeiros anos de exílio na Babilónia 
foram difíceis, mas depois os Israelitas 
adaptaram-se à sua nova condição e muitos 
conseguiram até atingir posições sociais 
prestigiosas. 
      Passados uns quarenta anos,  surge um 
profeta. Era um homem iluminado, um poeta 
sensível, um teólogo genial; seguia com 
atenção os acontecimentos políticos do seu 
tempo e dera-se conta que o reino da 
Babilónia está a desfazer-se, ao mesmo 
tempo que crescia vertiginosamente o poder 
de Ciro, rei da Pérsia. Tinha chegado o 
momento de despertar nos exilados a 
esperança pelo fim da escravidão e o 
regresso iminente à terra de seus pais. Co-
meçou então a fazer circular entre os 
deportados as suas intuições, os seus 
presságios e as suas esperanças e, para 
não despertar suspeitas nas autoridades da 
Babilónia –  que o poderiam acusar de sub-
versão – recorreu a uma linguagem cifrada, 
utilizou imagens que só os filhos do seu 
povo podiam compreender. Anunciou a 
libertação iminente da escravidão da Babi-
lónia  referindo-se  aos milagres que tinham  
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acontecido durante o êxodo do Egipto e 
prometendo prodígios ainda maiores. 

 Eram poucos, entre os deportados, os 
que cultivavam esta sua sensibilidade 
espiritual. A maioria, seduzida pela atracção 
da vida pagã, integrara-se na nova 
realidade social e religiosa, esquecera o 
glorioso passado e considerava a evocação 
das promessas feitas a Abraão como 
fábulas sem valor. Estes exilados, enfraque-
cidos na fé, incapazes de entender os  
apelos  de  Deus,   não  tiveram  nem  a 
coragem nem a força de iniciar uma vida 
nova e dispersaram-se entre os pagãos. 
Porém a história da salvação continuou sem 
eles. O maior perigo do exílio não foi a sua 
dureza, mas sim as suas sedutoras 
atracções. 

 A experiência destes deportados é um 
aviso para quem, como eles, se adapta a 
uma vida banal e sem perspectivas, mesmo 
se cómoda, e rejeita o convite insistente do 
Senhor para que se deixe libertar, para que 
olhe o futuro com os olhos de Deus. 

A mensagem deste profeta é então 
dirigida também a nós, hoje. 

Começa com um convite premente: 
«Consolai, consolai o meu povo... falai ao 
coração de Jerusalém e dizei-lhe em alta 
voz que terminaram os seus trabalhos... 
porque recebeu da mão do Senhor duplo 
castigo por todos os seus pecados» (v. 1-2). 
Assim como os ladrões, que deviam pagar o 
dobro  do  que  tinham  roubado  (Ex 22, 3), 
assim  também  Israel  descontara  os  seus 
erros, pagara-os duramente, de forma 
desmedida, precisamente como sempre 
acontece a quem se afasta dos caminhos 
de Deus. 

Na linguagem corrente, consolar 
equivale quase sempre a pronunciar 
palavras de conforto, a comunicar alguma 
serenidade a quem está aflito, mas não 
altera a situação penosa que é causa de 
dor. A consolação de Deus não se reduz a 
uma carícia terna que anima; Deus consola, 
socorrendo quem se encontra em condições 
desesperadas, consola o miserável 
levantando-o do pó do chão (1 Sm 2, 8), 
transformando o seu lamento em dança e o 
seu grito em canto de alegria (SI 30, 12). 

O Espírito Santo é chamado por Jesus, 
Consolador (Jo 14, 15-16) porque, com a 
sua vinda, renova a face da Terra (SI 104, 
30). 

Deus consola, ou seja, liberta as 
pessoas de todo o tipo de escravidão, 
através da sua palavra, que não é frágil 
como a erva que seca ou caduca como a 
flor que murcha, mas é viva e eterna (Is 40,  
6-8) e não regressa a Deus sem ter operado 
aquilo que Ele deseja, sem ter realizado 
aquilo para que foi enviada (Is  55, 10-11).  
 

 
 

Na segunda parte da leitura (v. 3-5), 
uma voz anónima grita: «Preparai no 
deserto o caminho do Senhor... sejam 
alteados todos os vales e abatidos os 
montes e as colinas.» 

A construção de uma estrada é a 
condição para que Deus possa vir consolar 
o seu povo. 

Um imenso deserto separa a Palestina 
da Mesopotâmia; a estrada que na 
antiguidade unia a Babilónia às cidades da 
costa mediterrânea não o atravessava, mas, 
subindo em direcção a norte, rodeava-o ao 
longo de quase mil quilómetros. A voz 
misteriosa convida os exilados a traçarem 
uma via nova, espaçosa e direita, que lhe 
permita alcançar, fácil e rapidamente, a 
meta a que o Senhor os quer conduzir. 

O profeta junta uma série de imagens 
para pôr em relevo os compromissos que 
deve assumir quem quer dar espaço a Deus 
na sua vida. Pede que se prepare a via ao 
Senhor, não uma via que conduza o homem 
a Deus, mas que permita a Deus chegar ao 
homem. 
      A abertura desta nova estrada indica a 
disposição interior para abandonar os 
caminhos antigos, aqueles que Deus 
sempre rejeitou: «Os meus planos não são 
os vossos planos, os vossos caminhos não 
são os meus caminhos» (Is 55, 8). Os 
montes a abater e os vales a altear 
representam os impedimentos a este 
encontro, à comunicação,  à estima recípro- 
ca  entre  os  povos  de  diferentes culturas, 
raças ou religiões. Somente removendo 
estes obstáculos é que será possível 
preparar a via ao Senhor, a via do 
entendimento, do perdão, da reconciliação. 

Numa visão grandiosa, na terceira parte 
da leitura (v. 9-11),  o profeta descreve o 
regresso dos exilados à cidade santa. Não 
são guiados por um homem, como 
acontecera durante o êxodo do Egipto, é o 
próprio Senhor quem os precede e, como 
um pastor, conduz as suas ovelhas 
tomando «os cordeiros em seus braços, 
conduzindo as ovelhas ao seu descanso» 
(v. 11).  

A imagem é comovente, mostra a 
ternura de Deus para com os mais fracos. 
Cheio de ternura, doce e paciente, Ele 
respeita os tempos e os ritmos espirituais de 
cada pessoa: aprecia quem é despachado, 
mas a sua atenção e cuidados vão para 
quem avança com dificuldade, para quem 
se atrasa ao longo do caminho. 

  Quando o grupo dos exilados já está 
perto da cidade, algumas pessoas separam-
-se do grupo e correm a anunciar a «boa 
nova» da libertação. Sião é convidada pelo 
profeta a tornar-se anunciadora de «boas 
novas».   A   sua   mensagem  de alegria,  o  
 
 

«evangelho» por que ela proclama é: Deus 
nunca mais abandonará o homem, irá 
sempre à sua procura à terra de escravidão, 
pegará nele em seus braços e acompanhá-     
-lo-á ao longo do caminho que leva à 
liberdade. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Sl 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14 (R. 8) 
  

Monição: 
 

O salmo fala de uma nova era para a 
humanidade com a vinda do Messias à terra. Anima-     
-nos a preparar o Natal de Jesus e procurar que 
chegue a todos os homens. 

  

Refrão: 
 

MOSTRAI-NOS O VOSSO AMOR  
E DAI-NOS A VOSSA SALVAÇÃO. 

  

Ou: 
 

MOSTRAI-NOS, SENHOR, A VOSSA MISERICÓRDIA. 
  

Escutemos o que diz o Senhor: 
Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis. 
A sua salvação está perto dos que O temem 
e a sua glória habitará na nossa terra. 

  
Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, 
abraçaram-se a paz e a justiça. 
A fidelidade vai germinar da terra 

e a justiça descerá do Céu. 
  
O Senhor dará ainda o que é bom 
e a nossa terra produzirá os seus frutos. 

A justiça caminhará à sua frente 
e a paz seguirá os seus passos. 

____________________________________________ 

2.ª Leitura 
 (2 Pd 3, 8-14) 

 

Monição: 
 

S. Pedro convida-nos a arrepender-nos dos 
nossos pecados e a levar uma vida santa. Todas as 
coisas deste mundo são efémeras e passageiras. 

Havemos de empenhar-nos em preparar a vinda do 
Senhor. 

  

Leitura:  
 

Leitura da Segunda Epístola de São Pedro 
 

8Há uma coisa, caríssimos, que não deveis 

esquecer: um dia diante do Senhor é como mil anos e 
mil anos como um dia. 9O Senhor não tardará em 
cumprir a sua promessa, como pensam alguns. Mas 
usa de paciência para convosco e não quer que 

ninguém pereça, mas que todos possam arrepender-      
-se. 10Entretanto, o dia do Senhor virá como um ladrão: 
nesse dia, os céus desaparecerão com fragor, os 
elementos dissolver-se-ão nas chamas e a terra será 

consumida com todas as obras que nela existem. 
 11Uma vez que todas as coisas serão assim 
dissolvidas, como deve ser santa a vossa vida e 
grande a vossa piedade, 12esperando e apressando a 

vinda do dia de Deus, em que os céus se dissolverão 
em chamas e os elementos se fundirão no ardor do 
fogo!13Nós esperamos, segundo a promessa do Senhor 
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os novos céus e a nova terra, onde habitará a 
justiça.14Portanto, caríssimos, enquanto esperais tudo 
isto, empenhai-vos, sem pecado nem motivo algum de 

censura, para que o Senhor vos encontre na paz. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 

 
      Os primeiros cristãos tinham a certeza 
que o Senhor Jesus haveria de mudar 
rapidamente o mundo, mas, passadas algu- 
mas  dezenas  de anos, deram-se conta que 
as suas esperanças não se realizavam. 
Começaram a admirar-se deste atraso, e 
surgiram as primeiras dúvidas acerca da 
fidelidade de Deus às suas promessas. 
Quem não acreditava, ria-se destas 
expectativas e perguntava em tom 
zombeteiro: «Em que fica a promessa da 
sua vinda? Desde que os pais morreram, 
tudo continua na mesma, como desde o 
princípio do mundo!» (2 Pd 3, 4). 
      Um pastor de almas, da segunda 
metade do século I d.C. dirige a estes 
cristãos em dificuldade uma palavra de 
encorajamento, e esclarece os motivos do 
atraso da vinda do Senhor. 

O trecho que hoje nos é proposto 
retoma duas destas razões. Antes de mais, 
o modo como Deus mede o tempo é 
diferente do nosso: para Ele mil anos são 
como um dia (v. 8), e se Ele não destrói o 
mundo, não obstante transborde iniquidade, 
é porque quer que todas as pessoas 
tenham o tempo de se converterem e salvar 
(v. 9). Não apressa os tempos porque 
respeita o ser humano e procura conquistá- 
-lo para o seu amor. O seu atraso aparente 
deve ser visto como um sinal da sua 
misericórdia, da sua paciência e do seu 
desejo de não perder nenhum dos seus 
filhos. 

O autor da carta pretende também 
esclarecer um equívoco: a vinda do Senhor 
não deve ser imaginada como um regresso 
em glória, para aniquilar os seus inimigos – 
como pregam, ainda hoje, algumas seitas 
apocalípticas. Por detrás desta concepção 
esconde-se a ideia que a sua primeira 
vinda, na manjedoura de Belém, e o seu 
sacrifício no Calvário, foi um fracasso, e 
que, então Ele regresse para impor, pela 
força, o projecto que não conseguiu realizar 
com a doçura e o amor. 

Não é assim. Todas as suas vindas são 
gloriosas, todas são revelação da sua 
bondade, da sua justiça, da sua vontade de 
não perder nenhuma das suas criaturas. 
____________________________________________ 

Pensamento 

“Fica” é uma bela palavra no 
vocabulário de um amigo.  (anónimo) 

 
 

 

 

Oração da Igreja 
 

Intenções 
 

Durante este mês de Dezembro, a 
Igreja reza pelas seguintes intenções: 
 

Intenções gerais (Universal): 
 

– Natal, esperança para a humanida-
de. Para que o nascimento do Redentor 
traga paz e esperança a todos os homens 
de boa vontade. 
 

Intenções missionárias (Evangelização): 
 

– Pais evangelizadores. Para que os 
pais sejam autênticos evangelizadores, 
transmitindo aos filhos o dom precioso da 
fé. 
____________________________________________ 

Agenda Santoral 

 

Dia 08 – Imaculada Conceição da Virgem      
              Santa Maria (Padroeira principal de         

                  Portugal e das Dioceses de Évora,     
                  Santarém, Setúbal e Vila Real);  
Dia 09 – S.João Diogo;  
Dia 11 – S.Dâmaso I (Papa); 

Dia 12 – Nossa Senhora de Guadalupe;  
Dia 13 – S.Luzía (Virgem e Mártir). 

____________________________________________ 

Papa Francisco 
Reacção da mãe  

quando optou pelo sacerdócio 
 

      Quando entrei para o seminário, a 
mamã não me acompanhou, não quis ir. 
Durante anos, não aceitrou a minha 
decisão. Não estávamos zangados. Só que 
eu ía a casa, mas ela não ía ao seminário. 
Atenção! Era uma mulher religiosa, 
praticante,  mas achava que tinha aconteci-
do tudo demasiado depressa. Mas lembro-     
-me de a ver de joelhos à minha frente 
quando terminou a cerimónia de ordenação 
sacerdotal a pedir-me a benção. 
 

    (El Jesuita:Conversaciónes Con el                           
Cardenal Jorge Bergoglio, S.J., 2010) 

________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

Não existem pessoas más. Ou são 
doentes, ou são ignorantes. Se são doentes, 
estão desculpados, mas devem tratar-se; se 
são ignorantes, também, mas devem ser 
educados (ensinados). De modo algum 
ajamos com vingança, com ódio ou com 
maldade para com eles. Se estão conscien-
tes do mal que praticam, o nosso exemplo é 
a melhor forma de os fazer mudar. 

 

Aclamação ao Evangelho 

Lucas 3, 4-6 
 

Monição: 
 

João Baptista era o mensageiro de Deus, 
preparando a chegada de Jesus. Aprendamos com o 

seu exemplo a acolher Jesus, neste Natal que se 
aproxima e a dar testemunho d’Ele com valentia. 

 

Refrão:  ALELUIA, ALELUIA! 
  

Preparai o caminho do Senhor,  
endireitai as suas veredas 
e toda a criatura verá a salvação de Deus. 

____________________________________________ 

Evangelho 
 (Mc 1, 1-8) 

 

  
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Marcos 
 

1Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho 
de Deus. 2Está escrito no profeta Isaías: «Vou enviar à 
tua frente o meu mensageiro, que preparará o teu 

caminho. 3Uma voz clama no deserto: 'Preparai o 
caminho do Senhor, endireitai as 
suas veredas'». 4Apareceu João Baptista no deserto a 
proclamar um baptismo de penitência para remissão 

dos pecados. 5Acorria a ele toda a gente da região da 
Judeia e todos os habitantes de Jerusalém e eram 
baptizados por ele no rio Jordão, confessando os seus 
pecados. 6João vestia-se de pêlos de camelo, com um 

cinto de cabedal em volta dos rins, e alimentava-se de 
gafanhotos e mel silvestre. 7E, na sua pregação, dizia: 
«Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que 
eu, diante do qual eu não sou digno de me inclinar para 

desatar as correias das suas sandálias. 8Eu baptizo-
vos na água, mas Ele baptizar-vos-á no Espírito 
Santo». 

Palavra da Salvação. 

____________________________________________ 

Oração Universal 

1 – Pela santa Igreja, pela nossa Diocese  
     e suas paróquias, 

pelos que aí preparam os caminhos do Senhor 
e proclamam o baptismo de penitência, 

oremos, irmãos. 
 

2 – Por todos os que têm autoridade, 
pelos que seguem os caminhos da justiça, 

e pelas vítimas dos homens sem escrúpulos, 
oremos, irmãos. 
 

3 – Pelos que esperam os novos céus e a nova terra, 

pelos que perderam toda a esperança no futuro, 
e pelos que consolam e animam os desalentados, 
oremos, irmãos 
 

4 – Pelos esposos que têm dificuldades em conviver, 
pelos que sentem a alegria de se amar, 
e pelos pais decepcionados com os seus filhos, 
oremos irmãos. 

 
5 – Pelos mais pobres da nossa comunidade paroquial, 

pelos que abandonam os caminhos do Senhor, 
e por aqueles a quem Deus toma em seus braços, 

oremos, irmãos. 
____________________________________________ 

Visita-nos em:  paroquiasces.com 
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