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O Demónio Existe! 
 

Nossa Senhora na história 

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

 

      À luz do Novo Testamento e da 
Tradição da Igreja, sabemos que a mulher 
nova anunciada, é Maria e, na sua estirpe, 
reconhecemos o Filho, Jesus, triunfador no 
mistério da Páscoa sobre o poder de 
Satanás. Observamos também que a 
inimizade, posta por Deus entre Satanás e a 
mulher do Génesis, realiza-se duplamente 
em Maria. Aliada perfeita de Deus e unimiga 
do diabo, ela foi subtraída completamente 
ao domínio de Satanás na sua conceição 
imaculada, quando foi plasmada na graça 
do Espírito Santo e preservada de toda a 
mancha de pecado.  
 ___________________________________________ 

Leitor, é para ti 
FORMAÇÃO BÍBLICA DO LEITOR 

 

A BIBLIA –  O Livro dos Livros 

       

6  – Diferença entre “Palavra” e “Voz” 
(...Continuação) 

 

      Também nós temos técnicas e codifica-
ções pelas quais nos entendemos uns aos 
outros. Mas a um nível incomparavelmente 
distante... Primeiro, pela complexidade e 
pela sua índole, já não simplesmente 
instintiva. Mas, sobretudo, porque ser 
humano é ser pessoa, ser uma interioridade 
pessoal-espiritual que se constrói na medida 
em que emerge em relações temperadas 
pelo amor. Por isso, a dimensão da Voz, na 
linguagem humana, serve de suporte à 
dimensão da Palavra, isto é, da 
comunicação pessoal. Quando dizemos 
Palavra, neste contexto, não dizemos 
codificação linguística ou gramatical (porque  
 

isso é do domínio da Voz)  mas comunica-
ção-encontro interpessoal. As técnicas e 
codificações linguísticas (Voz) não estão ao 
serviço da simples troca de informação útil a 
todos mas, sobretudo, estão ao serviço da 
construção pessoal em dinâmica de 
relações. 
 

–  Passar da “Voz” à “Palavra” 
 

      Passar da Voz à Palavra é passar da 
interacção à relação, da informação à 
revelação de si próprio, do dizer ao dizer-se. 
Por isso, falar de Palavra enquanto conteú-
do pessoal de comunicação (do latim 
comunicare = comunicar = comungar...) só 
é possível em contexto pessoal. Um 
exemplo, para percebermos melhor: quando 
entre dois que se amam surgem as 
palavras: “Eu amo-te muito. Quero viver em 
função de ti para sempre, para te fazer feliz 
e ser feliz contigo!”, não se trata simples-
mente de um suceder de codificações 
linguísticas e técnicas de interacção (nível 
da Voz) mas, sobretudo, é a comunicação-     
-comunhão de uma verdade interior e 
pessoal gerada pelo amor e que gera mais 
amor (nível da Palavra). Não se trata de 
uma informação (se o amor é verdadeiro, 
eles bem o sabem, e estas palavras não 
são uma novidade para o amado que as 
escuta), mas sim de uma comunicação-       
-comunhão, encontro, relação.  (continua...) 

____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 

 

Se queres encontrar paz e alegria, 
espalha à tua volta bondade e optimismo. 
Não fiques inactivo na comodidade que 
nada produz. É pelo trabalho em prol do 
próximo, que armazenamos energias que 
nos ajudam a vencer as contrariedades da 
vida. Não pares, não desperdices as 
oportunidades para fazeres o bem, para que 
também o bem chegue até a ti com 

abundância. 

De  Parabéns 
 
      Esta semana está de parabéns, a leitora 
da Paróquia de Sanfins, Carla Gabriela, 
amanhã, Segunda-feira, dia 15 de Dezem-
bro;  

Também na Quarta-feira, dia 17 de 
Dezembro, um personagem muito importan-
te também está de parabéns: é o Papa 
Francisco que nesse dia completa 78 anos. 

À Dr.ª Carla e ao Papa Francisco, o 
Jornal do Leitor desejam-lhes muitas felici-
dades. 
___________________________________________ 

Feliz aniversário 
 
      Independentemente das circunstâncias 
que acompanharam o teu nascimento ou 
como ele foi acolhido, volta a imaginá-lo 
com os que amas à tua volta, dando-te as 
boas-vindas a este mundo, cheios de 
alegria pela tua chegada e todos contentes 
por tu seres uma menina (Dr.ª Carla), ou por 
seres um menino (Papa Francisco). 
____________________________________________ 

Papa Francisco 
Festas e a importância de festejar 

 

       A 17 de Dezembro de 1936, nasce em 
Flores, Buenos Aires (Argentina), Jorge 
Mario Bergoglio (Papa Francisco), filho de 
Mario José Bergoglio, um imigrante italiano, 
e de Regina María Sivoria, de nacionalidade 
argentina. Quarta-feira, dia 17, faz 78 anos. 

«A festa ocupa outro lugar importante, 
surge como gratidão sob a forma de alegria, 
canto e dança. Na festa intervêm todos os 
sentidos do corpo, num clima de prazer e 
alegria». (Cultura y Religiosidad Como Inculturacion 

de la Fé, 19-01-2008) 
____________________________________________ 

 

Boa leitura e até para a semana 
 

Advento 

 
O tema deste Domingo é alegria. Pela 

Encarnação, Deus vem habitar com a 
humanidade. Alegremo-nos! O Senhor está 
próximo. Dentro de dias celebraremos o 
Natal de Jesus, o Emanuel, o Deus 
connosco.  

Depois de uma semana de trabalho, 
interrompido para celebrarmos a Imaculada 
Conceição de Nossa Senhora, no passado 
dia oito, encontramo-nos novamente para 
celebrar o Dia do Senhor. 

Neste 3.º Domingo do Advento, na 
Eucaristia, vai-nos ser indicado o caminho a 
percorrer sem desânimo, mas com muita 
alegria. 
____________________________________________ 

Introdução 

 
   A alegria de quem guarda a aurora. 

A língua hebraica não é muito rica de 
sinónimos, mas apesar disso, para exprimir 
a alegria, são utilizados na Bíblia vinte e 
sete vocábulos. Nas sagradas Escrituras 
encontramos os gritos desesperados de 
quem não encontra resposta para o mistério 
da dor, mas encontramos também – e com 
frequência maior – as «vozes de alegria e 
de louvor da multidão em festa» como nos 
diz o (SI 42, 5). Encontramos, também, os 
hinos de gratidão para com Deus: O Salmo 
13 afirma isso mesmo: «O meu coração 
alegra-se com a tua salvação, cantarei ao 

Senhor pelo bem que Ele me fez» (SI 13, 6). 
        Nos Evangelhos deparamos com 
pessoas de rosto entristecido, como é o 
caso do jovem rico que não teve a coragem 
de se desapegar dos seus bens (Mt 19, 22), 
e também dos dois discípulos a caminho de 
Emaús (Lc 24,17). Nalguns momentos 
escurece-se também o rosto de Jesus, 
como se pode ler em (Mc 3, 5; Mt 26, 38).  
        Mas é um clima de alegria o que 
sobressai de todas as páginas evangélicas, 
desde a promessa de um filho, feita a 
Zacarias – «Será para ti motivo de regozijo 
e de júbilo, e muitos se alegrarão com o seu 
 
 
 

 

nascimento» (Lc 1, 14) –  até à «grande 
alegria» anunciada aos pastores (Lc 2, 10-
11), passando pela alegria de Zaqueu que 
acolhe o Senhor na sua casa (Lc 19, 6), e à 
alegria irreprimível dos discípulos no dia de 
Páscoa (Jo 20, 20). 
      Há, no entanto, uma personagem que 
nos é difícil imaginar com um rosto 
sorridente: é João, filho de Zacarias, o 
pregador encarregado de nos preparar para 
o advento do Senhor. Vivia no deserto, e 
quando saía, parecia que o fazia apenas 
para meter medo, ameaçando com o fogo 
do céu, com machados prontos a cortar a 
árvore pela raiz, com castigos tremendos 
como se lê em  (Mt 3, 7-12). E, no entanto, 
também ele, por uma vez, se alegrou. Foi 
quando reconheceu a voz do esposo que 
estava para chegar e exclamou: «O amigo 
do esposo sente muita alegria com a voz do 
esposo. Pois esta é a minha alegria e 
tornou-se completa!»  –  ver  (Jo 3, 29). 
      Ora, a vinda de Jesus é sempre 
acompanhada pela alegria e nenhum rosto 
– nem sequer o do Baptista – pode ficar 
triste.  
      – Alegremo-nos e exultemos, porque 
chegou o tempo das núpcias do Cordeiro. 
____________________________________________ 

1.ª  Leitura 

 (Is 61, 1-2ª 10-11) 
 

 Monição: 
 

Os cristãos devem viver e comunicar aos outros a 
verdadeira alegria porque acreditam que Deus está 
presente no mundo para o tornar feliz. 

 

 Leitura: 
 

Leitura do Livro de Isaías 

 

1O espírito do Senhor está sobre mim, porque o 

Senhor me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova 
aos pobres, a curar os corações atribulados, a 
proclamar a redenção aos cativos e a liberdade aos 
prisioneiros, 2aa promulgar o ano da graça do 

Senhor. 10Exulto de alegria no Senhor, a minha alma 
rejubila no meu Deus, que me revestiu com as vestes 
da salvação e me envolveu num manto de justiça, 
como noivo que cinge a fronte com o diadema e a 

noiva que se adorna com as suas jóias. 11Como a terra 
faz brotar os germes e o jardim germinar as sementes, 
assim  o  Senhor  Deus  fará  brotar a justiça e o louvor  

 

diante de todas as nações. 
      
        Palavra do Senhor 
 

Recomendação ao leitor: 
 

Este poema de Isaías requer um tom de voz 
apropriado, nomeadamente na 2.ª parte: «Exulto 
de alegria…». Tem em conta, na 1.ª parte, a 
enumeração que se segue ao verbo «enviou», 
fazendo uma cesura no fim de cada frase, sem 
deixares cair o tom de voz. 

A 2.ª parte da leitura tem um ritmo próprio, 
imposto pelo paralelismo (a segunda frase 
reforça o sentido da primeira:  paralelismo sintéti-
co). Faz senti-lo, enquadrado no “pivot” de cada 
frase. 
 

Comentário: 

 
      Na primeira leitura de domingo passado 
ouvimos  o  convite  angustiado  do  profeta 
anónimo que, da Babilónia, convidava o 
povo exilado a preparar a via do Senhor, 
que vinha para os libertar e reconduzir à 
terra de seus pais. Prometia prodígios: rios 
de água fresca a brotar no deserto, brados 
de alegria e cânticos de festa que acompa-
nhariam o seu regresso a Jerusalém. 
      Passaram poucos anos e os aconte-
cimentos políticos deram-lhe razão: em 538 
a.C, Ciro entrou triunfante na Babilónia e 
emanou o édito de liberdade para todos os 
deportados (Esd 6, 3-5). 
      Confiantes nas palavras do profeta, no 
ano seguinte, um grupo de israelitas 
empreendeu o caminho de regresso. Foi 
uma viagem difícil, cheia de perigos, e que 
se concluiu com a mais desagradável das 
surpresas: um acolhimento frio, ou melhor, 
hostil, da parte dos israelitas que tinham lá 
ficado. 
      Fortes de entusiasmo e de esperança, 
os repatriados conseguiram superar as 
primeiras dificuldades, mas depois as 
desilusões sucederam-se, cada vez mais 
amargas, a um ritmo alucinante: a cidade 
estava indefesa e sem muralhas, as casas 
decadentes, os terrenos de seus pais 
ocupados; houve até alguns anos de seca 
que reduziram à indigência numerosas 
famílias. Os recém-chegados acabaram por 
se encher de dívidas e tornaram-se escra-
vos  de  proprietários  exploradores  e  sem  
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escrúpulos.  
      Seriam, então, enganadoras, as pro-
messas ouvidas na Babilónia? 
      Ora, nesta situação difícil, eis que surge 
outro profeta. A leitura de hoje traz as 
palavras com que ele se apresenta a estes 
israelitas desencorajados e abatidos. Fui 
enviado – diz ele –  para dar coragem e 
esperança a quem está desiludido, para 
sarar quem tem o coração despedaçado, 
para trazer uma boa notícia a quem sofre, 
para anunciar a liberdade aos escravos e 
promulgar, da parte do Senhor, um ano de 
graça (v. 1-2). 
      Não tem armas, nem dinheiro ou poder 
político para se impor; possui apenas a 
palavra, é portador de uma promessa, uma 
promessa segura porque é formulada por 
Deus: chegou o ano jubilar, –   anuncia –  o 
ano no qual «cada um voltará à sua 
propriedade»  - como previa o (Lv 25, 10). A 
partir  de  agora ninguém se deve resignar a 
viver na miséria e na escravidão; chegou 
para os pobres o momento de levantar a 
cabeça e recuperar a própria dignidade. 
      Perguntemo-nos então: 
      -  Realizaram-se estas promessas?  
      Ora bem, ouve, sem dúvida, uma ligeira 
melhoria, mas as injustiças, a corrupção e 
os vexames continuaram a acontecer. 
      Por isso, é difícil continuar a acreditar e 
a esperar perante desilusões tão pungentes 
(dolorosas). Havia todas as razões para 
abandonar a fé, e, no entanto, o povo não 
perdeu a esperança, certo de que não seria 
traído pelo seu Senhor e certo também de 
que, mesmo se não imediatamente, a 
palavra de Deus se realizaria, mais cedo ou 
mais tarde. 
      De facto, 800 anos mais tarde, na 
sinagoga de Nazaré, no início da sua vida 
pública, depois de ter lido as promessas 
confortadoras deste profeta (Isaías), Jesus 
proclamou solenemente: «Cumpriu-se hoje 
esta passagem da Escritura, que acabais de 
ouvir» (Lc 4, 21). Era o anúncio de que tinha 
chegado o dia esperado há séculos, o dia 
que marcava o fim de todo o tipo de 
escravatura, miséria e dor. 
      Mas, no entanto, nem mesmo com 
Cristo se realizou plenamente esta profecia, 
assim como não se realizara 800 anos 
antes, no tempo do regresso do exílio. 
      É caso para dizer que, quem não entra 
na óptica dos profetas, é levado a pensar 
que eles confundem as miragens com a 
realidade, e tomam por certezas aquilo que 
é apenas veleidade (vontade) ou esperan-
ça. Mas não é assim. Os profetas tinham 
um olhar novo, viam o mundo de maneira 
diferente e sabiam descortinar, já ao 
despontar da aurora,  o  pleno  esplendor do  
 

dia. Aliás, tal como os profetas, também 
Jesus olhava mais além e contemplava o 
mundo novo, já plenamente realizado, 
mundo esse onde «já não haverá luto nem 
pranto» como se lê em : (Ap 21, 4). 
      Na verdade, só quem tem olhos como 
os seus é que não se desencoraja diante da 
realidade, por vezes absurda e cruel, 
acredita na realização das promessas de 
Deus e dá o seu contributo para que a se-
mente do reino dos céus, lançada na terra 
de Cristo, se desenvolva e rapidamente 
amadureça. 
      Depois, na segunda parte da  leitura    (v. 
10-11), o profeta entoa um canto de louvor: 
«Exulto de alegria no Senhor, a minha alma 
rejubila» São, aliás,  as mesmas palavras 
que encontramos também na boca de Maria 
como podemos ver (Lc 1,46). 
      Por que será, então,  que estes 
israelitas, que se encontravam no meio de 
aflições,  atingidos  por  desventuras,  movi-
mentando-se no meio de tantas dificuldades 
elevam a Deus um hino de louvor? Fazem-    
-no, exactamente porque possuem o olhar 
do crente. Quer dizer: estão tão certos da 
fidelidade do seu Deus, tão seguros que Ele 
libertará os pobres, consolará os aflitos, 
curará os corações despedaçados, que 
vêem já realizadas as suas promessas. 
      Depois, o profeta toma a palavra em 
nome de Jerusalém e põe na boca da 
cidade, ainda em ruínas, o canto de alegria 
da esposa. Posta de lado a roupa triste da 
viúva, a cidade é revestida pelo Senhor com 
um vestido feito de tecidos preciosos: as 
«vestes da salvação» cobrem as feridas da 
violência, «um manto de justiça» tomou o 
lugar dos trapos já gastos das prepotências 
e dos vexames, «as jóias substituíram as 
correntes da escravidão. 
      Ora, ainda não aconteceu nada, e, no 
entanto, o olhar do profeta vê já para além 
do horizonte limitado da mesquinhez 
humana. Ele convida a cultivar, até mesmo 
nas situações mais dramáticas, o optimismo 
e a esperança, com a certeza de que Deus 
realizará o seu projecto para o mundo. 
      A imagem da semente que brota e 
cresce até se tornar uma grande árvore 
conclui a visão: todos os povos hão-de 
contemplar Jerusalém, que se tornou um 
jardim onde germina e donde se difunde a 
justiça (v. 11). 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Lc 1, 46-48.49-50.53-54 (R. Is 61, 10b) 
 

Monição: 
 

Com Maria Santíssima que viveu sempre unida ao 
Senhor no cumprimento da Sua vontade rezemos e 

exultemos de alegria. 

 

Refrão:            EXULTO DE ALEGRIA NO SENHOR. 
 

Ou:               A MINHA ALMA EXULTA NO SENHOR. 
  

A minha alma glorifica o Senhor 

e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, 
porque pôs os olhos na humildade da sua serva: 
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada 
todas as gerações. 

  
O Todo–poderoso fez em mim maravilhas: 
Santo é o seu nome. 
A sua misericórdia se estende de geração em geração 

sobre aqueles que O temem. 
  
Aos famintos encheu de bens 
e aos ricos despediu-os de mãos vazias. 

Acolheu a Israel, seu servo, 
lembrado da sua misericórdia. 
____________________________________________ 

2.ª  Leitura 

(1 Tes 5, 16-24) 
 

Monição: 
 

Para conservarmos a verdadeira alegria 
sigamos o conselho de S. Paulo afastando da nossa 
vida toda a espécie de mal. 

 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 

Paulo aos Tessalonicenses  
 

Irmãos: 16Vivei sempre alegres, 17orai sem 

cessar, 18dai graças em todas as circunstâncias, pois é 
esta a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo 
Jesus. 19Não apagueis o Espírito, 20não desprezeis os 
dons proféticos; 21mas avaliai tudo, conservando o que 

for bom. 22Afastai-vos de toda a espécie de mal. 23O 
Deus da paz vos santifique totalmente, para que todo o 
vosso ser espírito, alma e corpo se conserve 
irrepreensível para a vinda de Nosso Senhor Jesus 

Cristo. 24É fiel Aquele que vos chama e cumprirá as 
suas promessas. 

 

Palavra do Senhor. 

 
Recomendações ao leitor: 
 

Deves, leitor, dividir o texto em duas 
partes: a 1.ª parte começa logo no início da 
leitura «Vivei …» e termina em  «…espécie de 
mal»; a 2.ª  parte inicia em «O Deus da Paz…» e  
vai até ao fim. A 1.ª parte contém uma série de 
enumerações que devem ser destacadas por 
cesuras feitas nos sítios certos, para que o texto 
seja entendível; na 2.ª parte, suspende o tom de 
voz em «vosso ser», para dizeres com clareza, 
«espírito, alma, e corpo». 
 
Comentário: 
 

Estamos no final da Carta aos 
Tessalonicenses e Paulo, antes das 
despedidas, introduz algumas exorta-ções 
conclusivas que dizem respeito à vida 
comunitária. 
        Ele recomenda: «Vivei sempre 
alegres!» (v. 16). A alegria é um dos sinais 
característicos da presença do Espírito de 
Deus no coração do homem (Gl 5, 22). 
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Ora, é fácil confundir a alegria com o 
prazer: o prazer do álcool, da droga, da vida 
imoral. Paulo indica aos Tessalonicenses a 
fonte  da  verdadeira  alegria.  Ela  nasce da 
oração. Diz ele: «Orai sem cessar, dai gra-
ças em todas as circunstâncias» (v. 17-18). 
      Na verdade, a alegria é o fruto da 
abertura do coração aos impulsos do Es-
pírito, que enriquece a comunidade com os 
seus dons, e é concedida por Deus a quem 
leva   uma   vida   irrepreensível   (perfeita) - 
(v. 19-22). 
      Ora, uma comunidade que tenha em 
consideração estas exortações do Apóstolo 
torna-se uma comunidade «santa» (v. 23-
24), ou seja, é completamente diferente dos 
outros grupos, associações e seitas. Porque 
esta santificação é obra de Deus. 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

Is 61, 1 

Monição:  

Estamos a aproximar-nos do Natal. O Senhor vem 
de novo à Terra para nos salvar. Como João Baptista 
endireitemos o caminho do Senhor, evitando o pecado 
e praticando o bem. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 

  
O Espírito do Senhor está sobre mim: 
enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres. 

____________________________________________ 

Evangelho 
(Jo 1, 6-8. 19-28) 

 
 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

6Apareceu 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. 19Foi este o testemunho de João, 

quando os judeus lhe enviaram, de Jerusalém, 
sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: «Quem és 
tu?» 20Ele confessou a verdade e não negou; ele 
confessou: «Eu não sou o Messias». 21Eles 

perguntaram-lhe: «Então, quem és tu? És Elias?», 
«Não sou», respondeu ele. «És o Profeta?». Ele 
respondeu: «Não». 22Disseram-lhe então: «Quem és 
tu? Para podermos dar uma resposta àqueles que nos 

enviaram, que dizes de ti mesmo?» 23Ele declarou: «Eu 
sou a voz do que clama no deserto: ‘Endireitai o 
caminho do Senhor’, como disse o profeta Isaías». 
24Entre os enviados havia fariseus 25que lhe 

perguntaram: «Então, porque baptizas, se não és o 
Messias, nem Elias, nem o Profeta?» 26João 
respondeu-lhes: «Eu baptizo em água, mas no meio de 
vós está Alguém que não conheceis: 27Aquele que vem 

depois de mim, a quem eu não sou digno de desatar a 
correia das sandálias». 28Tudo isto se passou em 
Betânia, além Jordão, onde João estava a baptizar. 

 

Palavra da Salvação 
____________________________________________ 

Visita-nos:  paroquiasces.com 

 

  

 

 
 

por Deus para fazer o bem e entregar a sua 
vida pelo povo. Jesus foi um messias 
humilde e simples, ao contrário do que 
pensavam os grupos radicais do judaísmo.  
 
Sabias que… 
 

      Desatar a correia das sandálias 

      Os antigos Israelitas eram nómadas que 
caminhavam descalços. Quando caminha-
vam calçados, costumavam levar umas 
sandálias consistentes com uma sola de 
couro ou fibra vegetal, presas aos pés 
mediante correias.  Pelo ano 1000 antes de 
Cristo supõe-se que todo o israelita 
dispunha de um par de sandálias. Nas 
casas em que havia um escravo, este era 
encarregado de tirar o calçado aos 
membros da família e hóspedes para lhes 
lavar os pés. João Baptista declarou-se 
indigno de prestar este serviço de escravo a 
Jesus, exaltando assim a importância do 
Mestre da Galileia.  
 

Oração  

Senhor, ajuda-me a ser testemunha da 
luz nova que ilumina este novo Advento, o 
amanhecer do Natal. 

Senhor, abre os meus olhos e ajuda-me 
a olhar a vida. Abre as minhas pupilas à luz 
e enche-as com a tua claridade. 

Senhor, faz-me crítico da comodidade e 
da preguiça. Concede-me coragem para dar 
uma mão e ajudar a quem precisa. 

Senhor, ajuda-me a preparar com o 
coração este tempo de Natal. 
       

Despedida 
       

Boa leitura, até à próxima semana e já 
sabes: Não fiques com dúvidas, acerca do que lês 

no teu “Jornal dos mais novos”. Esclarece-as, 
indicando a tua idade e o nome pelo qual desejas 
ser tratado, para: jornal.leitor@portugalmail.pt   

____________________________________________ 

Pensamento 
Só aqueles que nada esperam do acaso 

são senhores do destino.      (M. Arnold) 

____________________________________________ 

Medo da Morte? 

 

Os grandes Santos, nunca se assusta-
ram diante da morte. Nunca viram na morte 
um castigo, mas uma benção. 

São Francisco de Assis falava da “irmã 
morte”. Para ele, nenhuma morte era uma 
derrota, porque o dia da saída deste mundo 
assinalava a libertação de todas as formas 
de morte, de todos os limites. Assinalava a 
entrada no mundo novo. 

Então, porque ter medo da morte?  

Oração Universal 
 
1 – Para que o Papa Francisco, os bispos, presbíteros       
      e diáconos 

  e todos aqueles que anunciam o Evangelho,         
  tenham a fé e a coragem de João Baptista,  

  oremos ao Senhor. 
 
2 – Para que os fiéis, os catecúmenos e todos os      
      homens, 

      busquem a luz de Deus que brilha em Cristo 
      e redescubram a novidade do Natal, 
      oremos ao Senhor. 
 

3 – Para que o Espírito do Senhor que tudo habita, 
      faça exultar de alegria a terra inteira 
      e encha o mundo de obras de paz e de justiça, 
      oremos ao Senhor. 

 
4 – Para que os pobres, os doentes e os idosos, 
      e aqueles que estão sozinho e desanimados, 
      encontrem  quem os ajude e reanime. 

      oremos ao Senhor. 
 
5 – Para que o Deus da Paz nos santifique totalmente, 
      nos leve a afastarmo-nos de todo o mal 

      e a viver em contínua acção de graças, 
      oremos ao Senhor. 
____________________________________________ 

Jornal dos mais novos 
 

Evangelho: 

Enviados por Deus 

Apareceu um homem enviado por Deus, 
que se chamava João: “Eu baptizo em 
água, mas no meio de vós se encontra 
quem não conheceis, Aquele que vem 
depois de mim, a quem não sou digno de 
desatar a correia das sandálias.” 
 

(Jo 1, 6-8.19-28) 

 
Comentário:  Alegrai-vos. 
 

      Este domimgo chamava-se domingo 
“gaudete”, expressão latina que significa 
“Alegrai-vos”. Todas as leituras convidam à 
alegria, porque o Senhor está perto. O 
Messias vem cumprir promessas de vida. A 
palavra “Messias” deriva de um verbo 
hebraico que significa ungir com azeite. 
Traduziu-se para grego com a palavra 
“Cristo”. No antigo Israel ungiam-se os reis 
e os sumos-sacerdotes, o altar, os profetas. 
Com este gesto expressava-se que a força 
de Deus desce e enche a pessoa eleita para 
cumprir a missão a que Deus o envia. 
      A ideia de Messias encontrava-se muito  
arraigada em Israel. Estava ligada à 
esperança do povo de que chegaria 
“Alguém” com poder que o tiraria das suas 
situações negativas. 
      Os primeiros cristãos viram em Jesus o 
Messias esperado:  “Servo de Javé”,  eleito  
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