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O Demónio Existe! 
 

Nossa Senhora na história 

da Salvação. 
 

«A minha experiência mariana nos 
exorcismos e confrontos com os 
demónios» (Francesco Bamonte, dos Servos do 

Coração Imaculado de Maria) 
 

      Estes testemunhos são tomados dos 
meus últimos dez anos de exorcismos, 
seleccionados entre aqueles casos em que, 
pelos sinais e fenómenos preternaturais que 
se verificaram, eu estava e continuo moral-
mente certo de que me encontro diante de 
autênticas possessões diabólicas. 
      Exemplos extraídos dos exorcismos: 

   Um dia ouvi-os gritar: «Eu sou Lúcifer, o 
mais luminoso de todos os anjos do céu; 
rebelei-me (rebelde) contra a vontade de 
Deus, porque não quis sujeitar-me à 
majestade do Nazareno; “ficava-me muito 
bem” estar sob o poder de Deus, mas não 
queria estar abaixo do Nazareno, que havia 
de nascer de uma Mulher; então eu disse: 
“Ou me fazes como Tu ou eu combaterei 
contra Ti, porque nunca me baixarei, nunca, 
a um Deus que se torna carne humana e 
que assume traços humanos e corpo 
humano!». 
____________________________________________ 

Leitor, é para ti 
FORMAÇÃO BÍBLICA DO LEITOR 

 

A BIBLIA –  O Livro dos Livros 

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

 

      Na linguagem humana há sempre estes 
dois níveis presentes, como no exemplo. A 
Voz tem o papel de ser mediação da 
Palavra, meio de expressão e comunicação, 
porque o interior pessoal de cada um  não é 
 
 

evidente ao coração do outro. Mas, estas 
mesmas palavras do exemplo, exactamente 
as mesmas, podiam ser ditas na perfeição 
por um papagaio, se bem ensinado. Usaria 
as mesmas codificações etécnicas (Voz), 
mas ficaria por aí... porque não haveria uma 
realidade pessoal-interior capaz de amar. 
Isto quer dizer que aquela Voz não seria 
mediação de Palavra, porque nem sequer 
haveria Palavra.  

Desde já começamos a entender 
quando falamos em Bíblia e em Palavra de 
Deus, temos que perceber estas duas 
realidades: a Bíblia pertence ao nível da 
Voz, no seu sentido mais genuíno, que é o 
pessoal, ou seja, é mediação de expressão 
e comunicação da Palavra de Deus, que é 
uma experiência pessoal-relacional viva e 
permanentemente nova no Amor. A Bíblia é 
Voz da Palavra de Deus.       

Na linguagem humana coabitam os dois 
níveis, o primeiro como mediação do 
segundo. Aliás, devemos esforçar-nos para 
que seja cada vez mais assim de facto. 
Quantas vezes há humanos que entre si só 
interagem, usando códigos linguísticos 
comuns (Voz), mas não mais do que isso? 
Quantas vezes não falamos apenas ao nível 
do papagaio do exemplo anterior? Existem 
dois níveis porque, como dissemos já, não 
somos evidentes uns aos outros. Para “nos 
dizermos” a alguém, temos que “dizer” uma 
história, “dizer” conteúdos, “dizer” opções... 
Isto porque somos pessoas ainda em 
construção, numa dinâmica histórica 
limitada por coordenadas biológicas que nos 
situam no espaço e no tempo. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 

Sê perseverante nas boas obras. Nada 
conseguirás na vida sem perseverança. 
Para aprender a tocar piano, necessitas de 
horas seguidas de estudo diário. O mesmo 
será para qualquer outra actividade. Não te 
deixes arrastar pelo esmorecimento. 
 

Inverno 

      No dia 21 de Dezembro pelas 23 horas 
e 3 minutos (23:03 h.), termina o Outono e 
começa a Estação do Inverno. 
________________________________ 

Aceitas  o  desafio? 
Pergunta  n.º  118 

 

       – Se os teus amigos se dispuseram a 
dizer-te, com franqueza e honestidade, o 
que realmente pensam a teu respeito, 
querê-lo-ias saber? 
 

      O Jornal do Leitor fica à espera da tua resposta, 

em:  jornal.leitor@portugalmail.pt 
____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
 

Dia 26 – S. Estevão (Primeiro Mártir)  
Dia 27 – S. João (Apóstolo e Evangelista) 

____________________________________________ 

H u m o r 

 

Três lisboetas fanfarrões querem gozar  
com um  alentejano e começam a provocá-       
-lo dando mostras de grande riqueza: 

– Eu tenho muito dinheiro... Vou 
comprar a TAP... 

– Pois eu, diz o segundo, vou comprar a 
GALP... 

 – Isso não é nada! – diz o terceiro. Eu 
vou comprar todas as auto-estradas de 
Portugal e as suas portagens... 

 – E tu? – pergunta um deles ao 
alentejano... 

 – Eu, bom.. eu não vendo. 
____________________________________________ 

A  Fechar 
 ASPIRA... na Primavera da vida, a seres 
alguém que se interessa pelo bem-estar dos 
outros.                                     (Ignotus) 

 
 

 

Advento 

     

      Aproxima-se o Natal de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, dia em que serão cumpridas 
as promessas de Deus feitas ao longo de 
todo o Antigo Testamento.  

Nas quatro semanas de espera – 
simbolizando os muitos milhares de anos 
em que as pessoas esperaram um Redentor 
– a Liturgia foi-nos enviando sinais para que 
a vinda de Jesus não nos colhesse 
distraídos.  

Neste IV Domingo do Advento, envia-      
-nos o último sinal: Jesus, descendente de 
David, será filho de Maria sempre Virgem.  

Tempo de Advento: Tempo de prepara-
ção e Tempo de espera. 
____________________________________________ 

IV Dom. do Advento 

 

A alegria que perpassa através do 
Advento e impregna os textos litúrgicos, 
nasce desta certeza consoladora: Deus, 
após o pecado, não abandona o homem, 
mas encarnou e tornou-Se presente na 
história humana e na existência de cada 
homem, abrindo assim um novo caminho à 
humanidade. 
     Esta alegria, por sabermos que Deus 
está próximo do homem com o Nascimento 
do Salvador, trazendo a todos, particular-
mente aos mais pobres e deserdados, a 
esperança da felicidade plena,  deve ser a 
atitude fundamental do cristão.  Porque a 
nossa religião é a religião da presença real 
de Deus, o cristão deve testemunhar, com a 
sua vida, que encontrou Deus. O amor para 
com os outros, a fé e a alegria devem estar 
tão radicados na sua vida que aqueles que 
o virem não poderão explicar o seu modo de 
agir senão pela presença de Jesus entre 
nós. 
      A alegria cristã não está, pois, depen-
dente do capricho nos nossos estados de 
alma, ou da maneira como corre a nossa 
vida. O cristão mesmo no meio das 
contrariedades e dureza da existência 
mantém-se alegre, porque a sua alegria se 
enraíza na fidelidade de Deus,  manifestada  
 

em Jesus Cristo. E descobrir Jesus Cristo 
na fé e fazer com que os outros O 
conheçam, é a única «boa notícia», que dá 
a alegria verdadeira. 
      Porque um cristão triste, é um triste 
cristão. 
____________________________________________ 

Introdução 

 
De que messias virá a Salvação?  

      Continuamos em Tempo de Advento e, 
como introdução às Leituras deste IV 
Domingo, uma interrogação vai para o ar: 
“De que Messias virá a Salvação?” 
      Talvez não nos demos conta, mas o 
messianismo está mais radicado em nós do 
que imaginamos. É alimentado pelo sentido 
de desorientação e pela angústia que 
experimentamos num mundo marcado por 
contradições, tragédias e morte, e é mantido 
vivo pela expectativa da intervenção de al-
guém que possa mudar o mundo radical-
mente. 

      Na verdade, cada  época  teve  o  seu 
messianismo. Por exemplo, as pessoas do 
Renascimento estavam certas de ter posto 
fim ao sono medieval, a um milénio 
marcado pela ignorância e pela barbárie, e 
de ter iniciado a idade de ouro, com a 
recuperação dos valores clássicos; 
      Veio depois o messianismo da ciência, 
criadora de progresso e desenvolvimento. 
Considerava-se que pudesse resolver qual-
quer problema, excepto o da morte; 
      Mais tarde, no século XVIII, os 
iluministas estavam convencidos de ter 
acendido a luz da razão, depois de séculos 
nos quais as pessoas se tinham deixado 
conduzir acriticamente por verdades revela-
das pelo céu, e traduzidas em dogmas; 
      Por fim, surgiram os messianismos 
ideológicos da justiça, da liberdade e da 
democracia, todos portadores de instâncias 
humanizantes, ao ponto de até pretenderem 
um culto divino, só que, acabaram por se 
transformarem em ídolos, que se voltarem 
contra o homem. 
      Ora, acontece que, passaram todas as 
ideologias, e o mundo continua a esperar 
um salvador.  De  facto,  a  necessidade  de  

 
 

mudança, provoca nalgumas pessoas, a 
impaciência, que facilmente conduz ao fana-
tismo e ao recurso à violência, e, noutras 
pessoas há, que gera a resignação e o fe-
char-se no próprio e limitado interesse 
privado. 
      Mas há um messias, que surge sempre 
que os sábios, os vencedores e os domina-
dores deste mundo são forçados a declarar 
o próprio fracasso: é um messias que 
propõe um reino de paz e justiça, que, se-
gundo a sabedoria deste mundo, nunca se 
há-de realizar. É uma utopia, segundo eles. 
      Pois é!  No entanto, foi garantido por um 
mensageiro celeste: é Ele o messias de 
Deus, e o mundo novo realizar-se-á, porque 
«a Deus nada é impossível». 

- O filho da Virgem Maria é o único Mes-
sias que nunca nos desiludiu. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura 

(2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16) 
 
Monição:  
 

Agradecido pelos benefícios de Deus, o rei David 
manifesta ao profeta Natan o desejo de construir um 
Templo em honra do Senhor. Iaveh responde, por meio 
do profeta que Ele mesmo é que vai construir um 

Templo para um descendente de David, o Messias 
prometido. Esse templo será Maria sempre Virgem.  

 

Leitura: 
 

Leitura do Segundo Livro de Samuel 
 
1Quando David já morava em sua casa e o Senhor 

lhe deu tréguas de todos os inimigos que o rodeavam, 
2o rei disse ao profeta Natã: «Como vês, eu moro numa 
casa de cedro e a arca de Deus está debaixo de uma 

tenda». 3Natã respondeu ao rei: «Faz o que te pede o 
teu coração, porque o Senhor está contigo». 4Nessa 
mesma noite, o Senhor falou a Natã, dizendo: 5«Vai 
dizer ao meu servo David: Assim fala o Senhor: Pensas 

edificar um palácio para Eu habitar? 8bTirei-te das 
pastagens onde guardavas os rebanhos, para seres o 
chefe do meu povo de Israel. 9Estive contigo em toda a 
parte por onde andaste e exterminei diante de ti todos 

os teus inimigos. Dar-te-ei um nome tão ilustre como o 
nome dos grandes da terra. 10Prepararei um lugar para 
o meu povo de Israel; e nele o instalarei para que 
habite nesse lugar, sem que jamais tenha receio e sem 

que os perversos tornem a oprimi-lo como outrora, 
11quando Eu constituía juízes no meu povo de Israel. 
Farei que vivas seguro de todos os teus inimigos. O 
Senhor  anuncia  que  te  vai fazer uma casa   Quando  
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chegares ao termo dos teus dias e fores repousar com 
teus pais estabelecerei em teu lugar um descendente 
que há-de nascer de ti e consolidarei a tua realeza. Ele 

construirá um palácio ao meu nome e Eu consolidarei 
para sempre o seu trono real. Serei para ele um pai e 
ele será para Mim um filho. 16A tua casa e o teu reino 
permanecerão diante de Mim eternamente e o teu 

trono será firme para sempre». 
       
      Palavra do Senhor. 
 

Recomendações ao leitor: 
 

Podemos dividir o texto em duas partes: uma 
primeira parte introdutória respeitante ao diálogo 
entre David e Natã (atenção às três vozes: 
narradôr, personagem David e personagem 
Natã); uma segunda parte, o corpo do texto 
«Nessa mesma noite...». Farás, leitor, uma 
pausa suficiente entre as duas partes. Porém, a  
segunga parte sub-divide-se: «Pensas edificar...» 
(deves proclamar o texto  com certa tensão); «O 
Senhor anúncia...» (termina aqui a tensão)  
 

Comentário: 
 

Quem conhece –  porque lê a Bíblia – 
sabe que os últimos anos da vida de David 
não foram nem fáceis nem tranquilos. Na 
verdade, o reino, construído à custa de 
tanto sangue, estava ainda unido, é certo, 
mas já se vislumbravam os primeiros sinais 
do conflito que estava para voltar a explodir 
entre as tribos do Sul e as do Norte. A força 
e o prestígio do grande soberano – já em 
declínio – não conseguiam conter as 
tensões. É que, os povos vizinhos, os 
Amonitas e os Moabitas, subjugados pela 
violência, submetidos a trabalhos forçados e 
obrigados a pagar tributos exorbitantes      
(2 Sm 12,31), aguardavam  apenas  o mo-
mento oportuno para retomar as hostilida-
des e libertarem-se do jugo insuportável. 
      Mas a maior preocupação de David era 
a sua família, isto é, as rivalidades entre os 
seus filhos: É que Amnon, o primogénito 
amado, fora assassinado pelo irmão 
Absalão que, por sua vez, tendo-se 
revoltado contra o pai, fora morto por Joab. 
Um outro filho, Quileab, perecera provavel-
mente durante esta mesma luta familiar. O 
reino deveria ser entregue a Adonias, o 
quarto filho, mas as intrigas da ambiciosa 
Betsabé, a favorita, e de Natan, o profeta da 
corte, levaram David a designar Salomão 
como seu sucessor. A luta pelo trono 
concluiu-se com um novo crime, que foi a 
morte de Adonias por ordem de Salomão. 

Ora, é neste ambiente que deve ser 
enquadrado o trecho que hoje nos é 
proposto, e que constitui o coração de toda 
a história de David e o ponto de referência 
para a história de Israel que se irá seguir. 
      Para reforçar a unidade do reino, David 
pensou construir um templo ao Senhor; mas 
para efectivar um projecto tão ambicioso 
precisava  da  aprovação e do apoio do pro- 
 

feta Natan, o único que, com a sua 
autoridade moral, podia convencer o povo a 
colaborar na empresa. Então, para conven-
cer o profeta, David assume a atitude 
devota das pessoas mais piedosas, e 
comunicou a Natan as suas intenções neste 
modo: «Como vês, eu moro numa casa de 
cedro e a arca de Deus está debaixo de 
uma tenda»  (v. 2). 
      Ora, apanhado de surpresa, Natan 
deixou-se convencer e aprovou a ideia. 
Mas, logo naquela noite, tendo reflectido 
melhor, deu-se conta que eram já muitos os 
sacrifícios impostos ao povo e, por isso,  
não era o melhor momento de empreender 
uma tal construção. Então, no dia seguinte, 
foi ter com o rei David e comunicou-lhe a 
revelação que tivera da parte de Deus. (Na 
versão do episódio, relatada no livro das 
Crónicas, é indicada também a razão 
adoptada pelo profeta): «Tu derramaste 
muito sangue e fizeste muitas guerras. Não 

construirás uma casa ao meu nome, pois 
derramaste, diante de mim, muito sangue 
sobre a terra. Nascer-te-á um filho que será 
um homem pacífico. Ele edificará uma casa 
ao meu nome») –  (1 Cr 22, 8-10). 
      Então, depois de ter negado a autori-
zação para construir o templo, Natan 
pensou que tinha chegado o momento de 
dar uma resposta a outra das dúvidas 
angustiantes do rei David e que era: que 
destino terá a incipiente dinastia? David 
sabia que estavam reunidas todas as 
condições para que, depois da sua morte, 
se desencadeasse na sua família uma luta 
até à última gota de sangue pela posse do 

trono. Esta era uma situação da qual os 
inimigos certamente tirariam proveito para 
fazer desaparecer a jovem dinastia. 
      Mas Natan fez ao rei uma promessa 
inaudita: não serás tu a construir uma casa 
para Deus, mas será antes Deus quem 
construirá uma casa para ti, uma casa firme, 
sólida e eterna  (2 Sm 7, 11-16). Na Bíblia, o 
termo “casa” não indica apenas o edifício 
material, mas também a linhagem, a 
posteridade, e foi usado neste sentido pelo 
profeta. Foi em nome de Deus, que o 
profeta Natan garantiu a David, que o seu 
sucessor seria um dos seus filhos, e que a 
sua dinastia nunca seria aniquilada. 
      Conhecemos dinastias que estiveram no 
poder durante centenas e até mesmo 
milhares de anos, mas que depois desapa-
receram. Quem ouviu Natan pronunciar o 
oráculo deve ter pensado numa pia mentira, 
ditada pela deferência e pela compaixão 
para com o velho soberano. Mas não. Pela 
boca do profeta, D e u s  empenhava a sua 
fidelidade com uma promessa solene: a 
dinastia de David iria durar para sempre. Foi 

assim que Israel a entendeu e,  nos momen- 

tos mais difíceis, foi a ela que sempre se 
referiu, certo de que o Senhor manteria a 
sua palavra. 
      Pois é. Mas, num dia triste de Julho de 
587 a.C, aconteceu, no entanto, um facto 
dramático: os soldados da Babilónia destruí-
ram Jerusalém e puseram fim ao reino 
davídico. Não se tratou apenas de uma 
derrota militar, mas de uma dura prova para 
a fé do povo que se perguntava: «Ter-se-á o 
Senhor esquecido da sua promessa?»  
Foram anos de desorientação, enquanto 
Israel não se convenceu de que as palavras  
de  Deus  são  irrevogáveis.  O  Povo devia 
era olhar para o futuro, esperar a vinda de 
um descendente de David (tal como havia 
sido prometido), a vinda daquele que iria 
receber do Senhor um reino eterno. E 
quando se convenceram disso, quando 
souberam olhar para o futuro, então sim, foi 
o início da  esperança messiânica. 
      A realização desta profecia superou 
todas as expectativas. Quer David quer 
Natan sonhavam com um reino deste 
mundo; porém o Senhor não se limita aos 
projectos do ser humano (aos nossos 
projectos), sempre mesquinhos… e 
tacanhos... mas arrasa-os, substituindo-os 
pelos seus projectos e pede que se confie 
nele. 
      Finalmente Deus suscitou, na família de 
David, um rei: Jesus, o  f i l h o  d e  Maria. 
Israel esperava um conquistador de 
impérios, mas o Senhor respondeu, 
enviando um menino débil, pobre e 
indefeso. É… são as surpresas de Deus! 
Felizes aqueles que, como Maria estão em 
condições de as entender e as acolher. 
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 

Salmo 88 (89), 2-3.4-5.27 e 29 (R. cf. 2a) 
 

Monição:  
 

Jesus, descendente do rei David segundo a carne, 
será o Rei do novo Israel – a Igreja – e o Seu reinado 
não terá fim.  

Embora David peque, Israel cometa infidelidades, 
embora nós mesmos nos esqueçamos com frequência 
de Deus, Ele não desiste da Sua misericórdia. Por isso 
cantamos: Senhor, cantarei eternamente a Vossa 

bondade.  
  

Refrão: 
 

CANTAREI ETERNAMENTE 
AS MISERICÓRDIAS DO SENHOR. 

 

Ou: 
 

SENHOR, CANTAREI ETERNAMENTE 
A VOSSA BONDADE. 

 

Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor 
e para sempre proclamarei a sua fidelidade. 

Vós dissestes:  
«A bondade está estabelecida para sempre», 
no céu permanece firme a vossa fidelidade. 
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«Concluí uma aliança com o meu eleito, 
fiz um juramento a David meu servo: 
‘Conservarei a tua descendência para sempre, 

estabelecerei o teu trono por todas as gerações’». 
 
«Ele Me invocará: ‘Vós sois meu Pai, 
meu Deus, meu Salvador’. 

Assegurar-lhe-ei para sempre o meu favor, 
a minha aliança com ele será irrevogável». 
____________________________________________ 

2.ª  Leitura 

(Rm 16, 25-27) 
 

 

Monição:  
 
       S. Paulo conclui a sua Carta aos fiéis de Roma 
com um hino à Encarnação do Verbo. Jesus será 

glorificado por todas as nações, pois os povos do 
mundo são chamados a fazer parte da Igreja.  
  

Leitura:  
 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos 
Romanos 

 
Irmãos: 25Àquele que tem o poder de vos confir-

mar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus 
Cristo a revelação do mistério encoberto desde os 
tempos eternos 26mas agora manifestado e dado a 
conhecer a todos os povos pelas escrituras dos 

Profetas segundo a ordem do Deus eterno, dado a 
conhecer a todos os gentios para que eles obedeçam à 
fé 27a Deus, o único sábio, por Jesus Cristo, seja dada 
glória pelos séculos dos séculos. 

 
Palavra do Senhor.  

  

Recomendações ao leitor: 
 

Esta leitura parece difícil de lêr, mas não é. Faz 
assim: no estudo da sua compreensão, começa a lêr 
pelo fim («a Deus...»). Repete muitas vezes esta parte 
final, descobre o tom de voz adequado e aplica-o a 

toda a leitura. Verás que tudo te saírá facilitado. 
 

Comentário: 
 

Com o termo mistério, Paulo quer 
significar o plano de salvação que, desde 
toda a eternidade, Deus tem em mente e 
que, progressivamente (a pouco e pouco) 
foi revelado aos homens  (v. 25). 
      Deus começou a mostrá-lo com a 
criação: o mundo que Ele fez existir median- 
te a palavra – «E Deus disse...» (lemos no 
Livro do Génesis, sobre a Criação do 
mundo e tudo o que nele existe) –  ficou, de 
certa forma, «impregnado» desta palavra 
divina e pode comunicá-la a quem quer que 
seja, que o contemple com olhos límpidos e 
coração puro (a quem está de boa fé). 
Lemos também no Livro dos Actos dos 
Apóstolos que, desde o início, Deus «não 
deixou de dar testemunho da sua 
generosidade, dispensando-vos do céu 
chuvas e estações de fertilidade, enchendo 
os vossos corações de alimento e de feli-
cidade» (Act 14, 17). 

Depois,  falou  com  maior clareza pela  

38Maria disse então: «Eis a escrava do Senhor faça-se 
em mim segundo a tua palavra». 
 

Palavra da Salvação. 
____________________________________________ 

Oração Universal 
 

1 –  Pala Igreja santa e apostólica, 
a casa prometida por Deus a David, 
para que Maria seja sempre o seu modelo, 
oremos, irmãos. 

 
2 –  Pelos grandes e poderosos deste mundo 

e pelos chefes e governantes das nações, 
para que reconheçam que sem Deus nada é      

seguro, 
oremos, irmãos. 
 

3 –  Pelos fiéis, pelos religiosos e pelos catecúmenos, 

para que, imitando a humildade de Maria, 
encontrem graça aos olhos do Senhor, 
oremos,  irmãos. 

 

4 –  Pelos pais que esperam um filho, 
e pelos meninos que não conhecem os seus pais, 
para que o Natal lhes revele o Salvador, 
oremos, irmãos. 

 
5 –  Por esta assembleia dominical, 

para que receba a graça de anunciar 
o mistério que lhe foi manifestado, 

oremos, irmãos. 
____________________________________________ 

Lenda ou não... 
 
No campanário da Igreja de São 

Francisco de Vinhais, existe uma pequena 
figueira cuja origem não se sabe quando 
nem como ali apareceu. 

No entanto, reza a lenda que em 1834, 
quando os frades de São Francisco de 
Vinhais foram expulsos, apesar da violência 
e do terror espalhado  pelos liberais, um 
padre missionário conseguiu subir ao púlpito 
e fazer um  discurso de despedida. No final 
disse estas palavras, em tom profético: “Só 
tornará a haver missões nesta igreja quando 
virdes uma figueira no campanário do 
templo da Ordem Terceira”. 

Passados muitos anos nasceu uma 
figueira, na fenda de duas cantanárias do 
campanário, onde ainda nos dias de hoje 
pode ser observada, oscilando às fortes 
rajadas de ventania agreste. Esta figueira 
tem cerca de metro e meio de altura e dá 
frutos que nunca amadurecem. 

Diz o povo: “quando a figueira secar o 
mundo acabará!...” 
____________________________________________ 

Alegria de ser mulher 

Não permitas que a ignorância, o medo 
ou a insegurança, definam aquilo que deves 
ou não deves fazer. 

Enfrenta as barreiras que se coloquem 

no teu caminho e ultrapassa-as. 

boca dos profetas, enviados para iluminar o 
seu povo – como nos diz a leitura. (v. 26). 
      Por fim, em Cristo, completou a sua 
revelação: «Nestes dias, que são os 
últimos, Deus falou-nos por meio do Filho, 
que é resplendor da sua glória e imagem fiel 
da sua substância» (Hb 1, 1-3). 
      Assim, quando, na cruz, Jesus excla-
mou: «Tudo está consumado» (Jo 19, 30), 
não é que quisesse dizer: "Para mim, 
acabou-se", mas sim: "Este é o momento 
mais glorioso da minha vida", o momento no 
qual o Pai mostrou até onde vai o seu amor 
pelo ser humano; agora nada mais tem a 
acrescentar, porque o "mistério" foi revelado 
em toda a sua plenitude. 
      Nos poucos versículos do trecho de 
hoje, que constitui a conclusão da Carta aos 
Romanos, Paulo agradece a Deus por esta 
revelação. Agora, é claro para todos, que os 
seus pensamentos são de paz, que os seus 
projectos são de salvação para cada 
pessoa, e deseja que todos sejam, em 
Cristo, «um só homem novo», destruindo 
todo o género de inimizade  (Ef 2, 14-18). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

(Lc 1, 38) 
 

Monição:  
 

Aproxima-se a hora em que Deus vem ao nosso 
encontro para nos resgatar da escravidão do demónio.  

Aclamemos o Evangelho que proclama para nós a 
Boa Nova da salvação, por momentos dependente do 
sim de Maria sempre Virgem.  

 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA!  
 

Eis a escrava do Senhor: 
faça-se em mim segundo a vossa palavra. 

____________________________________________ 

Evangelho 
(Lc 1, 26-38) 

 
 

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».  
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