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O Demónio Existe! 
 

Nossa Senhora na história 

da Salvação. 
(...continuação do número anterior) 

 

      Essa graça é particularmente reforçada 
pelo nosso recurso confiante à intercessão 
especial da Virgem Maria. De facto, pela 
sua Imaculada Conceição, ela está, no ser e 
no agir, clara e absolutamente em oposição 
ao ser e ao agir de Satanás e dos outros 
anjos rebeldes, totalmente voltada – como 
nenhum outro ser humano ou angélico –  
para a neutralização dos ataques demonía-
cos e para a expansão do Reino do Filho, 
que é justiça, paz e alegria no Espírito 
Santo. «Maria, ícone perfeito da Igreja, foi 
resgatada, preservada do pecado, cheia de 
graça, isto é, tornada capaz, como e ainda 
mais do que qualquer outro homem 
redimido, de oferecer um contributo ao 
desenvolvimento da obra salvífica» (Dalla 

“Ineffabilis Deus” alle catechesi mariane di Giovanni 

Paolo II) Ela «participa maternalmente 
naquele “duro combate contra os poderes 
das trevas..., que se desenvolve durante 
toda a história humana”» (João Paulo II, 

Enciclica Redemptoris Mater 47), «colocada no 
próprio centro daquela inimizade» (Idem 11) 

relativamente à «serpente», figura de 
Satanás e dos espíritos do mal de que ele é 
príncipe, e que será vencido por Jesus 
Cristo precisamente com a cooperação 
especial da Mãe. 
      Nas palavras dirigidas à serpente: «farei 
reinar a inimizade entre ti e a mulher» (Gn 
3,15), Deus revelou que a mulher, cujo filho 
haveria de debelar Satanás, haveria de ser 
juntamente com ele a antagonista do chefe 
dos demónios e do mundo diabólico. A 
mulher «que, embora tenha precedido o 
homem ao ceder à tentação da serpente, 
torna-se, depois, em virtude do plano divino, 
a primeira aliada de Deus. Eva tinha sido a 
aliada da serpente ao arrastar o homem 
para o pecado. Deus anuncía que, subver-
tendo esta situação, fará da mulher a 
inimiga sa serpente... Quem é esta mulher? 
O texto bíblico não refere o seu nome 
pessoal, mas deixa entrever uma mulher 
nova, querida por Deus para reparar a 
queda de Eva; de facto, ela é chamada a 
restaurar o papel e a dignidade da mulher e 
a contribuír para a mudança do destino da 
humanidade, colaborando mediante a sua 
missão materna para a vitória divina sobre 
Satanás. (continua...) 

____________________________________________ 

Visita-nos:  www.paroquiasces.com 

Leitor, é para ti 
FORMAÇÃO BÍBLICA DO LEITOR 

 

A BIBLIA –  O Livro dos Livros 

6  – Diferença entre “Palavra” e “Voz” 
 

      Façamos uma meditação sobre a 
Palavra... 

Um conjunto ordenado de letras forma 
palavras, mas não geram a Palavra, isto é, 
uma comunicação interpessoal de intimi-
dade. A Palavra é uma realidade pessoal, e 
não simplesmente uma codificação linguísti-
ca. É claro que, neste contexto, compreen-
demos “Palavra” num sentido diferente das 
palavras de que falam os dicionários e as 
gramáticas. Para entendermos melhor o 
lugar e a originalidade da Palavra, compre-
endamos a diferença entre “Palavra” e “Voz”. 
Por Voz queremos significar um conjunto de 
técnicas e codificações pelas quais os 
membros de uma mesma espécie, cultura 
ou contexto transmitem informações uns 
aos outros. Não se trata apenas da vocali-
zação, dos sons produzidos pelas cordas 
vocais, mas por todas as técnicas e 
codificações de interacção, como escrita 
(nos humanos), ruídos, gestos, sinais, etc. 
Por exemplo, entre os animais acontece 
esta dimensão da Voz (interacção por 
codificações e técnicas comuns a todos os 
membros). Entre si, os animais da mesma 
espécie interagem, trocam informações. Por 
vocalizações, odores, exibição de pluma-
gem, etc. E usam essas codificações instin-
tivas comuns a todos em situações como a 
da busca de parceiro na época de acasala-
mento ou a chegada de um predador que 
deve ser avisada, por exemplo. Quanto 
mais elaborado for o psiquismo da espécie, 
mais elaboradas serão as suas técnicas e 
codificações de interacção e troca de infor-
mações. Esta dimensão da Voz também 
está presente na linguagem humana.  (cont.) 

 
 

Papa Francisco 
A Brigada de Trânsito e  

o passageiro VIP 
 

      O Papa Francisco gosta muito de fazer 
por ele, as coisas e dispensar ajudas; assim 
costuma ser ele a guiar o seu carro, apesar 
de levar no banco de trás o motorista. 

O Papa ia ao volante e acelarou até aos 
180 km/hora... 220 km/hora... 250 km/hora... 
De imediato as luzes azuis da patrulha de 
trânsito surgiram no espelho. 

O Papa lá encostou e o agente foi ao 
seu encontro. Quando se debruçou sobre a 
janela e viu de quem se tratava, disse:  

–  Por favor... Aguarde um momento... 
eu preciso ligar para a central. 

O agente da BT pegou no rádio e 
chamou o Chefe, dizendo: 

– Eu tenho uma pessoa muito 
importante que conduzia a mais de 250 
km/hora na auto-estrada e preciso de saber 
o que fazer. 

– É o Presidente da República? – 
Perguntou o chefe. 

– Não, é ainda mais importante. 
– Não é o Primeiro-ministro é??? 
– Não, ainda mais importante! 
– Quem é??? Não é o Berlusconni que 

voltou outra vez, pois não? 
O agente respondeu: 
– Não! É ainda mais importante do que 

esse... 
– Bem, mas então quem é esse VIP??!! 

-  gritou o Chefe já sem paciência. 
Então o agente respondeu: 
– Eu não tenho bem a certeza, mas 

acho que deve ser Jesus Cristo, porque o 
motorista é o Papa!!! 
____________________________________________ 

A Fechar 
“Custa-me muito que o mundo laico 

esteja a deixar nas mãos da Igreja o 
exclusivo da defesa da vida” (Norberto Bobbio) 

 

  
 

Imaculada Conceição 
 

Neste ainda começo do Advento, 
celebra a Igreja universal a solenidade da 
Imaculada Conceição da Virgem Santa 
Maria. É um privilégio singular que lhe foi 
concedido em atenção a ter sido escolhida 
para Mãe do Redentor. 

Ela é a Mulher a que se refere Deus 
no Génesis, quando Se dirige a Adão e Eva, 
depois do pecado original, e a Mulher do 
Apocalipse vestida de sol, com a lua 
debaixo dos pés e coroada de 12 estrelas. 

Deus criou o mundo em paz que o 
pecado destruiu. O nascimento do Príncipe 
da paz é preparado por Deus em Maria, 
desde o privilégio da sua Imaculada 
Conceição.   

Alegremo-nos com Ela preparando-        
-nos para participar na sua festa. 
____________________________________________ 

Introdução 

            
Há um modo de apresentar Nossa 

Senhora que desencoraja, em vez de 
animar; afasta, em vez de aproximar; divide, 
em vez de unir os irmãos da mesma fé. 
        Referimo-nos a um certo estilo de 
devoção que  se  reflecte  em  imagens e 
estátuas, algumas de péssimo gosto, e em 
afirmações que têm pouco a ver com a 
palavra de Deus. 
        Para algumas pessoas é quase um 
despeito ouvir falar de tantos «privilégios» 
concedidos a Maria e pergunta-se por que é 
que Deus não os dá a todos. 
        Maria é certamente uma obra-prima e 
diante de uma obra de arte o pensamento 
vai para o pensamento que a criou. O proje- 
cto  de  Deus, no qual Maria deve ser inseri-  
da, é descrito na segunda leitura. A primeira 
leitura descreve-nos aquilo que o homem é 
capaz de fazer sem Deus. Também do 
material mais frágil e inconsistente, Deus 
sabe tirar obras extraordinárias. Se em 
Maria Ele mostrou tanta habilidade, estamos 
certos de que também de nós, pobres 
pecadores, saberá retirar uma obra-prima. 
  
 

     

Maria é apenas uma criatura, não tem nada 
de seu. Tudo nela é obra do Omni-  potente 
«cujo nome é Santo» (Lc 1, 49). Por isso no 
trecho evangélico é chamada «cheia de 
graça». É a mesma graça que Deus quer 
doar em plenitude também a nós. 
____________________________________________ 

1.ª  Leitura 

 (Gn 3, 9-15-20) 
 

Monição: 
 

Depois da queda dos nossos primeiros pais 

Deus promete-nos um Salvador que será filho de Maria 
Imaculada. 

 

 Leitura: 
 

Leitura do Livro do Génesis 
 

9Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor 
Deus chamou-o e disse-lhe: «Onde estás?». 10Ele 
respondeu: «Ouvi o rumor dos vossos passos no jardim 
e, como estava nu, tive medo e escondi-me». 11Disse 

Deus: «Quem te deu a conhecer que estavas nu? 
Terias tu comido dessa árvore, da qual te proibira 
comer?». 12Adão respondeu: «A mulher que me destes 
por companheira deu-me do fruto da árvore e eu 

comi». O Senhor 13Deus perguntou à mulher: «Que 
fizeste?» E a mulher respondeu: «A serpente enganou-
-me e eu comi». 14Disse então o Senhor Deus à 
serpente: «Por teres feito semelhante coisa, maldita 

sejas entre todos os animais domésticos e entre todos 
os animais selvagens. Hás-de rastejar e comer do pó 
da terra todos os dias da tua vida. 15Estabelecerei 
inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência 

e a descendência dela. Esta te esmagará a cabeça e tu 
a atingirás no calcanhar». 20O homem deu à mulher o 
nome de «Eva», porque ela foi a mãe de todos os 
viventes. 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendações ao Leitor: 
 

Esta leitura, parecendo fácil, requer muita 
preparação, muito treino. Saber ler as interroga-
ções e ler as respostas é importante. Não 
esquecer a voz do narrador, a voz de Deus, a 
voz do Adão e a voz da Eva. Muita preparação, é 
o que se pede. 

Por fim, deves dividir o texto no versículo 
20: “O homem deu à mulher o nome…”. 

 

Comentário: 
 

Os povos do antigo Médio Oriente não 
apreciavam fazer raciocínios abstractos. 
Preferiam comunicar o seu pensamento, as 

 

suas reflexões mais profundas, através de 
imagens, narrações, parábolas, enigmas. 

O trecho que nos é proposto nesta 
primeira leitura não é a crónica de um facto 
acontecido no início do mundo, mas uma 
reflexão sobre a condição humana. É uma 
história mediante a qual Deus quer projectar 
a sua luz sobre alguns enigmas inquietan-
tes: por que é que sofrem e morrem os 
homens? Por que é que a mulher é atraída 
pelo homem e este procura dominá-la? Por 
que é que as pessoas vivem como se Deus 
não existisse? Por que é que o trabalho é 
tão cansativo? Por que é que os campos 
são tantas vezes avaros (escassos) ao dar 
os seus produtos? Por que é que a gravidez  
é dolorosa? 

Iniciemos com a descodificação das 
imagens utilizadas no relato: 

O trecho deve ser enquadrado antes de 
mais no seu contexto: «Depois de Adão ter 
comido da árvore...» O que aconteceu? Que 
sarilho foi provocado? 
      Foi comido um fruto proibido. O homem 
alimentou-se,  avidamente,  de  um alimento 
envenenado que o leva à morte e à 
descomposição (descomposto). Aqui está o 
que  fez:  pôs-se  no  lugar  de   Deus.   Não 
aceitou a própria condição humana, 
considerou-a um limite, um absurdo, uma 
barreira, e quis ultrapassá-la para poder 
mover-se num estado de absoluta liberdade. 
Experimentou a ebriedade (paixão sedenta) 
da independência das escolhas, pensou que 
apenas seria completamente feliz quando 
chegasse a estabelecer, sozinho, o que é 
bem e o que é mal. Quis gerir a própria vida, 
prescindindo do Senhor. 

Não se trata de um pecado feito uma 
vez só na história da humanidade. É a 
dinâmica de cada pecado. Esta ebriedade 
do ser  auto-suficiente,  esta  ilusão  de 
poder fazer, sozinhos, escolhas arbitrárias, 
independentes de Deus, é comparada pela 
Bíblia a uma serpente. 

Não se trata de um diabo invejoso que 
tenta o homem. A serpente é a imagem da 
insensatez do homem, das astúcias que 
inventa para alcançar a felicidade. Ninguém 
faz o mal pelo mal. Todos procuram o bem. 
Infelizmente,  quando  se  recusa  a  luz  de  
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Deus e se seguem os próprios caprichos, 
falha-se o alvo, aponta-se ao objectivo 
errado e provoca-se a própria ruína. 

Na origem de cada pecado está sempre 
«a serpente»: uma ideia falsa de Deus, uma 
imagem deformada que penetra na mente e 
no coração de forma dissimulada, silencio-
sa, e leva a escolher o mal. Deus deixa de 
ser considerado o criador e o salvador que 
quer a felicidade do homem, mas é o 
antagonista (o adversário), aquele que im-
põe limites, obrigações, proibições, interdi-
ções. Este Deus é detestável, é melhor 
passar sem Ele, ou melhor, deve ser 
eliminado. O homem –  pensa-se – pode 
acreditar n'Ele enquanto é menor (é criança) 
mas quando cresce (é adulto), quando toma 
consciência de si deixa de perceber o que 
pode fazer de Deus.  

O  erro  nasce  do  facto  que  se  fala de 
“Deus legislador” antes de ter entendido 
“Deus amor”. Na verdade o homem só 
confia em Deus se estiver convencido do 
seu amor, doutra forma torna-se vítima da 
«serpente»: entregar-se-á às próprias 
intuições, aos próprios pensamentos vãos. 

Depois, a narração insiste numa terceira 
imagem, a da nudez: Diz o texto sagrado: 
«Tanto o homem como a mulher andavam 
nus, sem sentirem nenhuma vergonha por 
isso»  (Gn 2, 25).   É   importante   sublinhar 
este facto: a nudez não é uma consequên-
cia do pecado, é anterior e não incomoda o 
homem. 

A nudez é aqui simplesmente o símbolo 
da condição humana. Não indica um estado 
de inferioridade, uma situação humilhante e 
degradante. Job de facto exclama: «Eu saí 
nu do ventre da minha mãe» (Jb 1, 21). O 
homem equilibrado aceita com serenidade e 
com alegria a sua «nudez», isto é, a sua 
condição de criatura, maravilhosa no corpo 
e na mente, mas também frágil, débil, 
efémera (passageira e caduca). E aceita-a 
com todas as suas consequências: a fome, 
o cansaço, a ignorância, a dor, a morte. 
Estar doente, ser deficiente não é uma der-
rota… é uma condição de nudez, é a própria 
condição natural. 
      É depois do pecado que a nudez 
começa a provocar vergonha, ou seja, a ser 
considerada uma derrota. O homem então 
quer ir mais além. Decide procurar a 
felicidade com as suas astúcias humanas. 
Quer tornar-se um super-homem. Decide 
vencer contra Deus, mas descobre-se 
destruído na sua humanidade. 
      Depois, o homem já não ocupa o seu 
lugar na criação: Deus procura-o, chama-o: 
«Onde estás?», mas não o encontra porque 
já não está onde deveria estar. 

Portanto, o homem construiu o seu 
próprio mundo, fechou-se no egoísmo.  Dei- 
 

 
 

xou de considerar Deus como o amigo com 
quem passeava no jardim, viu-O como um 
adversário a temer, a evitar, a manter à 
distância, como um tirano que ameaça a 
sua independência e a sua liberdade. 
«Apercebi-me de que andavas no jardim e 
tive medo». 

É…o pecado quebra a relação de 
confiança entre as pessoas. Adão acusa 
Eva e, indirectamente, também Deus: «A 
mulher que me deste para viver comigo é 
que me deu do fruto dessa árvore e eu 
comi». A mulher por sua vez lança a culpa 
sobre a serpente e, por conseguinte, ainda 
sobre Deus, porque a serpente é – como 
vimos – a actuação das astúcias humanas, 
é o uso desconsiderado da própria liberdade  
de escolha. Aqueles que pecam atiram à 
cara uns dos outros a responsabilidade das 
próprias desgraças, agridem-se, odeiam-se. 
Deus criou os homens para que se ajudem. 
O pecado, pelo contrário, divide-os, distan-
cia-os, torna-os inimigos. 

Por fim, a resposta de Deus ao pecado 
do homem: 
      A derrota do homem é definitiva? O 
homem fará sempre escolhas que o afastam 
de Deus, dos irmãos, de si mesmo e da 
criação? A «serpente» que se encontra 
nele, conseguirá sempre vencer e levá-lo a 
procurar a felicidade por caminhos errados? 

A narração termina com uma maldição 
da serpente. Deus põe-se, desde o início da 
história, do lado do homem. Com a sua 
palavra retira toda a força à serpente e 
anuncia-lhe a derrota: arrastar-se-á pelo 
chão, «comerá terra», como os inimigos 
derrotados. 

  Depois, há o anúncio de esperança: a 
luta entre a «serpente» e o homem 
continuará até ao fim do mundo, mas a 
descendência da mulher prevalecerá e 
esmagará a cabeça da «serpente». 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 97 (98), 1.2-3ab.3cd.4 (R1.a) 

  
 

Monição: 
 

A Liturgia convida-nos a cantar em honra da 
Virgem Santa Maria um cântico sempre novo, em 
honra da Imaculada Conceição. 

Participemos, pois, com alegria nesta aclamação 

da Mãe de Deus. 
  

Refrão:          
 

CANTAI AO SENHOR UM CÂNTICO NOVO: 

O SENHOR FEZ MARAVILHAS. 
  

Cantai ao Senhor um cântico novo, 
pelas maravilhas que Ele operou. 

A sua mão e o seu santo braço 
Lhe deram a vitória. 

 
 

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. 

____________________________________________ 

2.ª  Leitura 

(Ef 1, 3-6.11-12 ) 
 

Monição: 
 

Foi em atenção aos merecimentos de Jesus 
Cristo que Maria foi concebida Imaculada e todos nós 
fomos escolhidos para herdeiros do Céu. 

 

 Leitura: 
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Efésios 

3Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que do alto dos Céus nos abençoou com 
toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. 4N’Ele 
nos escolheu, antes da criação do mundo, para sermos 

santos e irrepreensíveis, em caridade, na sua 
presença. 5Ele nos predestinou, conforme a 
benevolência da sua vontade, a fim de sermos seus 
filhos adoptivos, por Jesus Cristo, 6para louvor da sua 

glória e da graça que derramou sobre nós, por seu 
amado Filho. 11Em Cristo fomos constituídos herdeiros, 
por termos sido predestinados, segundo os desígnios 
d’Aquele que tudo realiza conforme a decisão da sua 

vontade, 12para sermos um hino de louvor da sua 
glória, nós que desde o começo esperámos em Cristo. 

 

Palavra do Senhor 
 

Recomendações ao Leitor: 
 

Tens Leitor aqui um texto que não é de 
todo difícil de proclamar, mas que, devido às  
frases longas que apresenta, requer um bom 
exercício de respiração. 

Atenção às palavras: irrepreensíveis / pre-
destinou / benevolência / adoptivos / predestina-
dos / desígnios. 

 
Comentário: 

 
A primeira leitura apresentou-nos a 

condição do homem. Desde os inícios da 
história esteve à mercê da «serpente», 
começou a sonhar projectos alternativos 
aos de Deus e decretou a própria ruína. 
Deus interveio a seu favor e prometeu estar 
a seu lado nesta luta sem quartel contra a 
«serpente». 

Maria é o sinal mais nítido do triunfo 
de Deus sobre o mal. É Imaculada desde a 
sua concepção, ou seja, na totalidade da 
sua existência. Nela, a «serpente» nunca 
prevaleceu, as suas escolhas estiveram 
sempre em sintonia com o projecto de 
Deus. 

Nesta altura insere-se a mensagem de 
alegria – surpreendente, inesperada – da 
segunda leitura. Num longo hino de bênção  
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a Deus pelas maravilhas por Ele operadas 
em favor dos homens, anuncia-se também o 
nosso  destino:  «Deus escolheu-nos, antes 

da criação do mundo, para sermos santos e 
imaculados». 

Também nós, como Maria, seremos 
imaculados. Também em nós o mal sofrerá 
uma derrota total. Mas vejamos brevemente 
o texto deste hino. Inicia com um louvor ao 
Senhor: «Bendito seja Deus, Pai de Nosso 
Senhor Jesus Cristo». 

A «Bênção» é a forma mais 
característica da oração judaica. O Israelita 
piedoso pensa a cada momento do dia nas 
intervenções de Deus em favor do seu 
povo, recorda os benefícios que lhe foram 
concedidos e agradece-Lhe pronunciando 
uma «Bênção». Mesmo quando se dirige a 
Ele para lhe pedir algo, nunca diz «Senhor, 
dá-me a saúde, o perdão, dá-me isto ou 
aquilo...», diz sempre: «Bendito sejas tu, 
Senhor nosso Deus, Tu que curas. Tu que 
perdoas, Tu que dás todos os bens, 
concede-nos...(isto e aquilo, etc.)». 

O hino continua a narrar os 
inumeráveis favores concedidos pelo 
Senhor. Já antes da criação do mundo, Ele 
tinha pensado em nós. São infinitos os 
mundos maravilhosos que, na sua omnipo-
tência, Deus teria podido criar. Mas 
escolheu o nosso. Depois movido pelo seu 
imenso amor, não se limitou a dar-nos a 
vida. Ele idealizou um projecto de salvação 
para toda a humanidade. 

E aqui está este projecto: Ele decidiu 
que todos os homens formassem uma só 
pessoa em Cristo, que recebessem a sua 
vida divina e fossem introduzidos na sua 
família. Assim poderão ser eternamente 
felizes com Ele. A humanidade não está 
destinada à ruína e à destruição, mas à 
alegria perene (eterna). 

 Nesta altura, diante da certeza da 
vitória do amor de Deus, nada mais 
podemos fazer que retomar o nosso canto 
de bênção: Ele que realizou grandes obras 
em Maria realizará os seus projectos de 
salvação também em nós. 

É verdade que constatamos ainda 
muitas vitórias da «serpente», acontecem 
muitos factos dramáticos, há ainda 
tragédias, guerras, calamidades naturais, 
doenças, desgraças. Não obstante tudo, em 
cada momento, somos chamados a 
«abençoar Deus», a manifestar a nossa 
confiança nas sua hábeis mãos de artista, 
estamos certos de que Ele está realizando o 
seu sonho. 
____________________________________________ 
 

Grandes coisas se dizem de vós, ó 
Virgem Maria, porque de vós nasceu o 
sol da justiça, Cristo nosso Deus. 
 

 

 

5 – Pelas mulheres que estão prestes a ser mães, 
para que saibam acolher e agradecer o dom da vida 
que Deus entrega em suas mãos, 

oremos por intercessão de Maria. 
 

6 – Pelos que cederam à tentação do inimigo 
e por todos os que vivem em pecado, 

para que se arrependam e recebam o perdão, 
oremos por intercessão de Maria.  

____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 

 
      Não sejas impaciente. Não tenhas 
pressa em chegar ao fim. Deixa que o 
tempo amadureça os frutos, de modo que 
possas colhê-los amadurecidos. 

Caminha com segurança e constância, 
porque tudo te chegará na hora exacta e 
mais oportuna.  

Os frutos amadurecidos à força não são 
tão saborosos quanto os que amadurecem 
naturalmente. 

Sabe esperar com paciência e não 
desanines nunca. 
____________________________________________ 

A escrava do Senhor 
 

«Eis a escrava do Senhor, faça-se em 
mim segundo a tua palavra» (Lc 1, 38) 

Maria, a escrava do Senhor. Há uma 
diferença radical entre um servo e um 
escravo: um servo não dá ao seu senhor 
tudo o que é nem tudo o que possui, nem 
tudo o que pode adquirir por si mesmo ou 
por outrem; mas o escravo dá-se-lhe inteira-
mente, com tudo o que possui ou pode vir a 
adquirir, sem nenhuma excepção; 

O servo exige do seu senhor a paga dos 
serviços que presta; o escravo, porém, nada 
pode exigir, por maior que seja a assidui-
dade, engenho ou força que empregue no 
seu trabalho; 

O servo pode deixar o seu senhor 
quando quiser, ou, pelo menos, uma vez 
que haja expirado o tempo do serviço; já o 
escravo não tem o direito de deixar o seu 
senhor nunca; 

O senhor não tem sobre o servo um 
direito de vida e de morte, de modo que se 
o matásse, como a um dos seus animais de 
carga, cometeria um homicídio injusto; o 
senhor do escravo, porém, esse tem, por lei, 
direito de vida ou de morte sobre ele, de 
modo que o pode vender a quem quiser, ou 
matá-lo, como o faria – sem que haja aqui 
comparação – ao seu cavalo. 

O servo, por fim, não está ao serviço 
dum senhor senão por um tempo, ao passo 
que o escravo o está para sempre. 

Maria, aceitou ser a escrava do Senhor. 
Agora pedimos-lhe: «intercede por nós, ó 
Virgem Imaculada». 

 
 

Aclamação ao Evangelho 

Lucas 1, 28 
  

Monição: 
 

Inicia-se na terra a era dos filhos de Deus; Um 

Anjo visita Maria; é mensageiro de alegria, e de glória. 
Ele nos visita a nós; como lhe respondemos? 

 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA! 
   

Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, 
bendita sois Vós entre as mulheres. 

____________________________________________ 

Evangelho 
(Lc 1, 26-28) 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São Lucas 

  
Naquele tempo, 26o Anjo Gabriel foi enviado por 

Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a 
uma Virgem desposada com um homem chamado 

José. 27O nome da Virgem era Maria. 28Tendo entrado 
onde ela estava, disse o Anjo: «Ave, cheia de graça, o 
Senhor está contigo». 29Ela ficou perturbada com estas 
palavras e pensava que saudação seria aquela.  
30Disse-lhe o Anjo: «Não temas, Maria, porque 
encontraste graça diante de Deus. 31Conceberás e 
darás à luz um Filho, a quem porás o nome de 
Jesus. 32Ele será grande e chamar-Se-á Filho do 

Altíssimo. O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai 
David 33reinará eternamente sobre a casa de Jacob e o 
seu reinado não terá fim». 34Maria disse ao Anjo: 
«Como será isto, se eu não conheço homem?». 35O 

Anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a 
força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por 
isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de 
Deus. 36E a tua parenta Isabel concebeu também um 

filho na sua velhice e este é o sexto mês daquela a 
quem chamavam estéril 37porque a Deus nada é 
impossível». 38Maria disse então: «Eis a escrava do 
Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra». 
 

Palavra do Senhor. 

____________________________________________ 

Provérbio Popular 

Ande o frio por onde andar,  
pelo Natal cá vem parar. 

_________________________________________________________________________________________ 

Oração Universal 
 

1 – Pela santa Igreja, presente em toda a terra, 

para que não se deixe enganar pelo demónio, 
e seja esposa de Cristo, santa e imaculada, 
oremos por intercessão de Maria, 

 

2 – Pelo Papa Francisco, pelos bispos e presbíteros, 
para que Deus, que os chamou e os escolheu, 
lhes dê a graça de serem sempre bons pastores, 

oremos por intercessão de Maria. 
 

3 – Pelos fiéis cristãos do mundo inteiro, 

para que reconheçam na Virgem Imaculada 
o sinal prometido aos nossos primeiros pais, 
oremos por intercessão de Maria. 

 

4 – Pelos governantes e autoridades da nossa terra, 
para que pensem sobretudo nos mais pobres 
e sirvam sempre o bem comum dos cidadãos, 
oremos por intercessão de Maria.    
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