
 

  N.º  310  –   25-12-2014                               Dia de Natal  –   Ano B                                                                                               Pág. 1 

 

     Bibliografia:   Bíblia Sagrada, dos Franciscanos Capuchinhos; Revista de Liturgia e Pastoral, das Edições Licel, de Braga; Almanaque Popular,  das Missões e da Boa Nova; Directório Litúrgico, do 
Secretariado Nacional de Liturgia; Introdução Geral ao Missal Romano; Catecismo da Igreja Católica; Nova Enciclopédia Larousse, do Círculo de Leitores; Dicionário de Português Houaiss, do Círculo de Leitores, 
Jornal A Ordem; Jornal Voz Portucalense; O Livro do Leitor, do Secretariado Nacional de Liturgia; O Banquete da Palavra, de Fernando Armellini; Celebrações Dominicais e Festivas sem Sacerdote, de Octávio 
Hidalgo, C.SS.R.; Guião das Celebrações sem a Presença do Sacerdote, da Gráfica de Coimbra; A Palavra de cada Domingo, de B.Caballero; Missal Popular Dominical e Ferial; Manual de Oração, de Ignácio 
Larrañaga; Outras consultas e pesquisas. 

 

 

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) 
 

      Outra vez, enquanto lhe intimava: 
«Adora-o, é o teu Deus, foi Ele quem te 
criou, adora-o!», o demónio protestou desta 
forma: «Foi encarnar em vós, o que de mais 
asqueroso e humilhante poderia fazer. Só 
nós sabemos a repugnância que sentimos 
quando Ele entrou naquelas carnes!». 

Num outro dia, enquanto eu orava a 
Nossa Senhora, ouvi-o protestar assim: 

«Eu sou espírito puro: porque não eu, 
porque não um espírito puro? Eu, espírito 
puro: porque não eu, em vez daquela sim? 
Porquê? Heim, heim, heim? Porquê ela, 
sim?» e, pouco depois, acrescentou: «Ela é 
que é uma criatura, não eu, eu sou “deus” e 
ela foi colocada acima de mim. Porque teria 
de ser assim? E eu não quis, não quis; 
nunca me dobrarei à criatura, àquela (que 
foi) criada para estar abaixo; eu, espírito 
puro, “diante” de Deus: deviam adorar-me 
porque eles são menos que eu (referia-se à 
natureza humana de Cristo e à de Maria 
Santíssima).» 
____________________________________________ 

Leitor, é para ti 
FORMAÇÃO BÍBLICA DO LEITOR 

 

A BIBLIA –  O Livro dos Livros 

6  – A “palavra” é “comunicação-                   
                                           -comunhão” 
 

 

      Pelo acontecimento da morte, a pessoa 
nasce  para  o  definitivo  da  Vida que cons- 
 

truiu e é assumida-plenificada em Deus. É 
isto o Céu, é esta a Vida Ressuscitada que 
se abriu para nós na Ressurreição de 
Jesus. Pelo acontecimento da morte nasce-
mos para a face interior da Vida, a sua face 
para nós ainda escondida, que é a eterna. 
Na face histórica da Vida construímos o que 
seremos definitiva e plenamente na face 
eterna da Vida. Para os cristãos, a morte 
tem rosto e arte de parteira. Mas no parto 
definitivo da morte só nasce o que é 
eternizável, isto é, a nossa interioridade 
pessoal-espiritual construída na génese 
histórica em opções e atitudes de amor, 
verdade e bem-querer. O que é do âmbito 
da natureza, permanece nos ciclos próprios 
da natureza.  
      Na Vida eterna já não há limitações 
biológicas nem coordenadas espacio-           
-temporais (com efeito, dizer “eternidade” 
não significa dizer “muito, muito tempo”, 
mas sim “ausência de tempo”). Por não 
haver esta matriz biológica com as suas 
coordenadas limitativas próprias da Vida 
histórica, as pessoas são evidentes entre si. 
Já ninguém “parece que”, “diz que” ou “pode 
ser que”... “Eu sou o que sou!”, diz Deus (Ex 
3, 14). E no Seu Reino de Vida Plena, “cada 
um é o que é!”. O Céu é o Reino da 
evidência pessoal. Já ninguém precisa de 
“dizer-se”, porque todos “são o que são” uns 
para os outros. Não há distâncias, 
desconhecimentos, barreiras, enganos... Na 
evidência do encontro acontece a plenitude 
da Palavra, isto é, da comunicação-              
-comunhão interpessoal em densidade de 
amor. Na Vida eterna, que é Vida 
unicamente pessoal, já não existe a 
dimensão da Voz para as pessoas 
comunicarem-comungarem e serem umas 
com as outras. Já não são precisas 
mediações para a Palavra, já não são 
necessários instrumentos para transpor as 
barreiras da não evidência e chegar a 
comunicar pessoalmente com o outro. 

Porque essas barreiras ficaram  no domínio  

da história da qual a morte nos fez nascer. 
O que é verdade para as pessoas humanas 
nascidas já para a eternidade pelo parto da 
morte, é-o também para as Pessoas 
Divinas, eternas por natureza, às quais 
chamamos Pai, Filho e Espírito Santo 
____________________________________________ 

Jesus Menino 
 

Numa serena tarde memoranda, 
A Sua boca de magoadas linhas 
Disse esta frase comovente e branda: 
«Deixai vir a Mim as criancinhas». 
 

E nunca se apagou a vibração 
Daquele doce e caricioso apelo, 
Chega o Natal e as criancinhas vão, 
Maravilhadas, a beijá-Lo e vê-Lo. 
 

E o bom Jesus, cuja tristeza ingente 
Lhe ensombra no Calvário o rosto fino, 
Para atraí-las mais suavemente 
Desce da Cruz e torna-se Menino... 
 

                                                     (Augusto Gil) 
____________________________________________ 

H u m o r 
 

      – Não tens emenda, Mesquita! Sempre 
a beber um copo atrás do outro!... 

– Que querers, Alberto! Ainda não se 
inventou forma de beber dois de cada vez!... 

_________________ 
 

No combóio: 
– O seu bilhete é de segunda, 

cavalheiro. 
– Já sabia. 
– Sim?! Então como é que viaja em 

primeira classe? 
– Optimamente, obrigado! 

____________________________________________ 

  
O Jornal do Leitor deseja a todos os 

seus leitores um Santo e Feliz Natal. 

N a t a l 

      Levantemos jubilosamente a cabeça e o 
coração, porque Deus manifestou a Sua 
bondade e o Seu amor aos homens e 
mulheres de todos os tempos, porque a 
Palavra de Deus encarnou e construiu a 
Sua tenda no meio de nós, cheia de 
verdade, de vida e de luz. No meio das 
sombras e das dores dos homens, irrompeu 
a cascata torrencial de Deus e o mundo 
alegrou-se ainda mais do que o lavrador 
num ano de boa colheita, ainda mais do que 
aquele que foi bafejado pela taluda do 
Natal, mais ainda do que o desempregado 
quando um bom emprego lhe bate à porta. 
      Na plenitude dos tempos, nasceu um 
Menino que, feito adulto, nos apresentou um 
estilo de vida diferente. Por isso, escolheu 
nascer e viver de uma maneira simples. 

Esta é, pois, a celebração da Palavra 
que Se fez carne, ternura e compaixão. 
____________________________________________ 

Introdução 
 

      Deus revelou a Sua justiça. 
      Desde o seu início, a história da 
Humanidade – diz-nos a Bíblia –  foi uma 
sucessão de pecados. Já no capítulo 6 do 
livro do Génesis, o autor sagrado, com um 
antropomorfismo audaz, afirma: «O Senhor 
reconheceu que a maldade dos homens era 
grande na Terra, que todos os seus 
pensamentos e desejos tendiam sempre e 
unicamente para o mal. O Senhor arrepen-
deu-se de ter criado o homem sobre a 
Terra, e o seu coração sofreu amargamen-
te»  (Gn 6, 5-6). 

Na plenitude dos tempos, Deus interveio 
“para fazer justiça” ou, como diz o Salmo 
responsorial que nos é proposto hoje pela 
liturgia, para “revelar aos olhos dos povos a 
sua justiça”. 

Nós conhecemos uma só justiça, a 
forense, aquela justiça retributiva adminis-
trada pelos juízes nos tribunais, onde se 
cominam (condenam) castigos proporcio-
nais às culpas cometidas. Não é esta a jus- 
 

tiça de Deus. «Sou Deus e não um homem» 
(Os 11,9). Não responde ao pecado com 
retorsões e vinganças, mas dando a maior 
prova do seu amor, doando ao mundo o seu 
Filho. 
      Uma certa teologia do passado aplicou 
levianamente a Deus a nossa justiça e 
apresentou-O como um justiceiro. Daí 
nasceu um cristianismo distribuidor de 
medo, não anunciador do Reino que é “justi- 
ça, paz e alegria»  (Rm 14, 17).  

No Natal, Deus manifesta a imensidão 
do seu amor incondicional. Isto é a sua 
justiça. Todos os povos são convidados a 
contemplá-la com admiração e a deixar-se 
libertar do medo porque «no amor não há 
temor; pelo contrário, o perfeito amor lança 
fora o temor; de facto, o temor pressupõe 
castigo, e quem teme não é perfeito no 
amor»  (1 Jo 4, 18). 
     - Como é diferente da minha, Senhor, a 
tua justiça! 
____________________________________________ 

1.ª Leitura 

(Is 52, 7-10) 

Monição:  

O profeta Isaías recorda ao seu povo, e a todos 

nós, que, no meio do abatimento, ressoa, porém, uma 
palavra de salvação. O Libertador vem trazer a paz ao 
Seu povo. 

Leitura: 

Leitura do Livro de Isaías 

7Como são belos sobre os montes os pés do 
mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, 
que proclama a salvação e diz a Sião: «O teu Deus é 
Rei». 8Eis o grito das tuas sentinelas que levantam a 

voz. Todas juntas soltam brados de alegria, porque 
vêem com os próprios olhos o Senhor que volta para 
Sião. 9Rompei todas em brados de alegria, ruínas de 
Jerusalém, porque o Senhor consola o seu povo, 

resgata Jerusalém. 10O Senhor descobre o seu santo 
braço à vista de todas as nações e todos os confins da 
terra verão a salvação do nosso Deus. 

Palavra do Senhor 
____________________________________________

Visita-nos: www.paroquiascesf.com 

 

 
 
Comentário: 
 

Comentário: 
 

Num dramático dia do mês de Julho do 
ano 587 a.C, os soldados de Nabuco-
donosor abrem uma brecha nas muralhas 
de Jerusalém e entram na cidade, queimam 
o templo, o palácio real e as casas, fazem 
prisioneiros e deportam para a Babilónia os 
homens válidos. Deixam com vida, em 
Israel, apenas algumas pessoas de entre as 
mais pobres, como vinhateiros e campo-
neses  (2 Rs 25, 8-12). 

Na Babilónia, os primeiros anos são 
duros, penosos, tristes. Disso são um eco 
melancólico as palavras do famoso canto do 
exilado: «Junto aos rios da Babilónia nos 
sentámos a chorar, recordando-nos de 
Sião» (SI 137, 1). A amargura, à humilha-
ção pela derrota, à dor pela perda das 
pessoas queridas, à nostalgia pela própria 
terra, junta-se uma questão inquietante: por 
que é que o Senhor nos abandonou nas 
mãos dos nossos inimigos? 

Os principais responsáveis pela 
desgraça –  concluem unânimes –  são os 
soberanos obtusos e insensatos que nos 
governaram. Estes não escutaram os 
profetas e conduziram-nos à ruína; mas 
também nós somos culpados: deixámo-nos 
enganar e cometemos demasiadas iniquida-
des. Quem poderá agora libertar-nos da 
escravidão? O Senhor permanecerá para 
sempre indignado connosco? Repudiou 
para sempre a sua esposa Israel? 
      A resposta do Senhor não se faz 
esperar: «Como se pode repudiar a esposa 
da juventude? Por um curto momento eu te 
abandonei, mas, com grande amor, volto a 
unir-me a  ti.  Ainda  que  os  montes  sejam 
abalados e tremam as colinas, o meu amor 
por ti nunca mais será abalado, e a minha 
aliança de paz nunca mais vacilará. Quem o 
diz é o Senhor, que tanto te ama» (Is 54,6-
10). 

De facto, um dia o Senhor «lembrou-se 
do seu amor e da sua fidelidade em favor da 
casa de Israel» (SI 98, 3) e decidiu libertar o 
seu povo. É neste ponto da história que se 
insere a nossa leitura. 

Na Babilónia aparece um profeta 
enviado por Deus para anunciar palavras de  
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consolação ao seu povo. Ele está tão 
convencido da fidelidade do Senhor que fala 
como se o exílio tivesse já terminado. 

Para ele o futuro é já realidade: vê a 
caravana dos exilados dirigir-se em direcção 
a Jerusalém, um mensageiro precede-a, 
corre, é como se tivesse asas nos pés 
porque quer ser o primeiro a dar a boa 
notícia da chegada dos deportados. 

O profeta imagina contemplar a cena do 
alto do monte que domina Jerusalém e 
exclama: «Como são belos sobre os montes 
os pés do mensageiro que anuncia a paz, 
que traz a boa nova» (v. 7). 

Depois o «sonho» continua: na cidade 
explode a alegria. O que acontece? O 
profeta observa melhor e nota as sentinelas 
que do alto das muralhas perscrutam ao 
longe. Inesperadamente correm a anunciar 
a todos uma boa notícia: na coluna de 
pessoas que se aproxima reconheceram os 
exilados que regressam da Babilónia. 

Então a cena torna-se grandiosa: à 
frente da caravana que precede solene e 
majestosamente eles vêem o Senhor. É Ele 
quem reconduz o seu povo a Jerusalém    
(v.8). Na verdade, Ele nunca o tinha 
abandonado. Numa visão, o profeta 
Ezequiel tinha visto a glória do Senhor 
afastar-se da cidade santa destruída e 
seguir o seu povo para o exílio (Ez 10, 18-
19; 11, 22-23). Agora regressam juntos. 

A escravidão terminou, os sofrimentos, 
as humilhações terminaram, os chefes e os 
reis malvados, os pastores maus que 
tinham explorado e oprimido o povo desapa-
receram para sempre. Inicia-se uma nova 
era, um reino onde o Senhor se colocará 
firme à frente do seu povo. 

Depois, a leitura termina com o convite 
dirigido pelo profeta às ruínas de Jerusalém: 
«rompei todas em brados de alegria» (v. 9). 
As muralhas abatidas serão reconstruídas e 
todos os povos da terra contemplarão admi-
rados a obra incrível que o Deus de Israel 
soube realizar (v. 10).  
      O que aconteceu realmente a seguir? 

Por volta do ano 520 a.C. um grupo de 
exilados partiu da Babilónia, mas como foi 
grande a sua desilusão! À sua chegada não  
houve nenhuma explosão de alegria, o seu 
regresso foi o contrário de um triunfo, o 
acolhimento foi muito frio, surgiram desen-
tendimentos entre os residentes e os recém-
-chegados. Então o profeta tinha-se iludido, 
tinha-se enganado? 

O povo começou a entender: o regresso 
da Babilónia era só a imagem de uma outra 
libertação que Deus tencionava realizar. 

Israel teria preferido que a profecia se 
cumprisse imediatamente e à letra. Tinha-a 
entendido num sentido material. Tinha 
pensado  que  Deus  iria  pôr  a  sua força à  
 
 

disposição dos seus sonhos de glória. Tinha 
entendido mal. Era outro o "regresso" 
surpreendente que Deus tinha na sua 
mente. Esse sim, teria provocado uma ale-
gria universal, incontível. 
____________________________________________

Salmo Responsorial 
Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4.5-6 (R. 3c) 

 

Monição:  
 
      Cantemos ao Senhor um cântico novo, com arte e 
com alma, porque também nós vimos a salvação do 
nosso Deus. 

 

Refrão:     TODOS OS CONFINS DA TERRA 

 VIRAM A SALVAÇÃO DO NOSSO DEUS. 
  

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. 
  
Cantai ao Senhor ao som da cítara, 
ao som da cítara e da lira; 

ao som da tuba e da trombeta, 
aclamai o Senhor, nosso Rei. 

____________________________________________ 

2.ª  Leitura 

(Hb 1, 1-6) 

Monição:  

Não há que enganar, a revelação divina expressa-
-se plenamente em Cristo. Se antes Deus falara de 
muitos modos, agora fala-nos pelo Seu próprio Filho. 

 Leitura: 

Leitura da Epístola aos Hebreus 

 
1Muitas vezes e de muitos modos falou Deus 

antigamente aos nossos pais, pelos Profetas. 2Nestes 
dias, que são os últimos, falou-nos por seu Filho, a 

quem fez herdeiro de todas as coisas e pelo qual 
também criou o universo. 3Sendo o Filho esplendor da 
sua glória e imagem da sua substância, tudo sustenta 
com a sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a 

purificação dos pecados, sentou-Se à direita da 
Majestade no alto dos Céus 4e ficou tanto acima dos 
Anjos quanto mais sublime que o deles é o nome que 
recebeu em herança. 5A qual dos Anjos, com efeito, 

disse Deus alguma vez: «Tu és meu Filho, Eu hoje Te 
gerei»? E ainda: «Eu serei para Ele um Pai e Ele será 
para Mim um Filho»? 6E de novo, quando introduziu no 
mundo o seu Primogénito, disse: «Adorem-n’O todos 

os Anjos de Deus». 
 
Palavra do Senhor. 

 

 
 

Comentário: 
 

Não se fala só com a língua. Um rosto 
escurecido, um sorriso, um simples olhar, 
uma carícia, um aperto de mão, muitas 
vezes comunicam, melhor do que as 
palavras, o que se tem na mente e no 
coração. Uma prenda está carregada de 
mensagens, mesmo quando não é 
acompanhada por um bilhete. Até mesmo o 
silêncio pode ser «palavra». No famoso 
relato do encontro de Elias com Deus no 
Horeb, depois de ter dito que Deus não 
estava no vento impetuoso, no terramoto e 
no fogo, o texto sagrado continua: «Depois 
do fogo ouviu-se o murmúrio de uma brisa 
suave» (1 Rs 19, 12). Era Deus que se 
manifestava... no silêncio. 
      Ele intervém no mundo apenas com a 
sua palavra e a leitura diz-nos que se dirigiu 
aos homens de vários modos. Nos tempos 
antigos falou através da criação. 
      É normal que a criação fale de Deus 
porque teve origem na sua palavra. Em 
todos os acontecimentos, em todos os 
fenómenos  da  natureza, no sol que nasce, 
na chuva que banha os campos, no mo-
vimento harmonioso e regular dos astros, é 
possível escutar a mensagem de Deus. 

Quem – talvez porque distraído ou 
encantado pela beleza das coisas – não 
consegue distinguir esta voz, é chamado na 
linguagem bíblica «insensato». Não 
malvado ou culpado, mas «insensato», ou 
seja, infeliz porque, na sua obtusidade, 
deixa escapar o sentido de tudo o que 
existe e acontece. Observa o autor do livro 
da Sabedoria: «Sim, insensatos são todos 
aqueles homens em que se instalou a 
ignorância de Deus e que, a partir dos bens 
visíveis, não foram capazes de descobrir 
aquele que é, nem, considerando as obras, 
reconheceram o Artífice. Se, fascinados 
pela sua beleza, os tomaram por deuses, 
aprendam quão mais belo que tudo é o Se-
nhor, pois foi o próprio autor da beleza que 
os criou» (Sb 13, 1.3). 

Este modo de comunicar através da 
criação, todavia, é o menos perfeito. O povo 
de Israel teve o privilégio de ouvir a voz do 
Senhor de forma mais nítida do que os 
pagãos: ouviu-a pelos profetas (v. 1). O 
Senhor manifestava a estes homens santos 
o seu pensamento para que estes o 
comunicassem ao povo. «O Senhor Deus 
nada faz – dizia Amós – sem revelar o seu 
segredo aos seus servos, os profetas»   
(Am 3,7). 

Mas nos últimos séculos antes de 
Cristo, devido à infidelidade do homem, o 
céu fecha-se. Deus já não envia os seus 
profetas e o povo faz a dolorosa experiência 
do silêncio de Deus. O profeta Amós tinha-o  
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predito: «Vaguearão de um mar a outro mar, 
indo à toa desde o Norte até ao Oriente, à 
procura da palavra do Senhor, e não a 
encontrarão» (Am 8, 12). 

Até quando Deus não irá dirigir a 
palavra ao seu povo? Ficará indignado para 
sempre? (SI 79, 5). O israelita piedoso 
suplicava: «Quem me dera que rasgasses 
os céus e descesses!» (Is 63, 19). 

Quando chegou a plenitude dos tempos, 
enquanto nós éramos seus inimigos (Rm 5, 
6), Deus rasgou os céus e mandou ao 
mundo o seu próprio filho: a sua imagem 
perfeita, a sua «Palavra», o seu «Verbo» (v. 
2-3). 
      Jesus é a revelação mais elevada, mais 
clara, mais eloquente do Pai. Vendo-o a Ele 
vê-se o Pai (Jo 14, 9). Ele é o fulgor irradia-
do pelo Pai –  como afirma também Paulo –   
«o Deus que disse: "das trevas brilhe a luz", 
foi quem brilhou nos nossos corações, para 
irradiar o conhecimento da glória de Deus, 
que resplandece na face de Cristo» (2 Cor 
4, 6). 
      A última parte da leitura (v. 4-6) insiste 
na superioridade incomparável  da  revela-
ção obtida através de Jesus. Os Hebreus 
afirmavam que Deus lhes tinha falado 
servindo-se até dos anjos. O autor da carta 
rebate: Jesus é imensamente superior aos 
anjos. Como prova, cita três textos da 
Escritura e conclui: «Adorem-no todos os 
anjos de Deus» (v. 6). 
____________________________________________ 

Aclamação ao Evangelho 

 

Monição:  
 

 Evangelho de hoje é um hino no qual se encerra 

todo o mistério do Natal e diz-nos que a vinda de Jesus 
na nossa carne é a prova de que «Deus é amor» e 
quer ter a sua morada no meio de nós.  

 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA!  
 

Santo é o dia que nos trouxe a luz. 
Vinde adorar o Senhor. 
Hoje, uma grande luz desceu sobre a terra. 

____________________________________________ 

Evangelho 
(Jo, 1 1-18) 

 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 
1No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e 
o Verbo era Deus. No princípio, 2Ele estava com Deus. 
3Tudo se fez por meio d’Ele e sem Ele nada foi feito. 
4N’Ele estava a vida e a vida era a luz dos homens. 5A 
luz brilha nas trevas e as trevas não a receberam. 
16(Apareceu 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.). 9O Verbo era a luz verdadeira, que, vindo ao 

mundo, ilumina todo o homem. 10Estava no mundo e o 
 

 

 

 

 De Parabéns... 
 

Ontem, véspera de Natal, esteve de 
parabéns o leitor António Santos, da 
Paróquia de Figueiró, pelo seu aniversário 
natalício e a quem o Jornal do Leitor deseja 
muitas felicidades. 
____________________________________________ 

Feliz aniversário... 
 

Se queres que as pessoas se lembrem 
do teu aniversário, fá-lo constar. Se queres 
uma festa e ninguém mais pensa nisso, por 
que não fazes tu uma? 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 

Natal  
Natal não é quando um homem quiser. 

Natal é no dia 25 de Dezembro. Boas 
Festas. 
____________________________________________ 

Saber viver... 
Um jovem desejoso de uma vida mais 

perfeita bateu à porta de um antigo mosteiro 
budista famoso pela orientação que dava 
aos seus monges. 

Logo no primeiro dia aproximou-se do 
Mestre e perguntou-lhe: 

– Mestre, que devo fazer para não me 
aborrecer? 

Algumas pessoas falam demais e 
tornam-se “chatas”. Outras mostram-se 
indiferentes a tudo e a todos. Ainda outras 
são mentirosas e causam-me pena. Há 
outras que caluniam e fazem-me sofrer... 

Que devo fazer? 
– Pois... meu amigo, vive como as 

flores! 
– Ó Mestre, mas que quer dizer isso de 

viver como as flores? Como  é que eu posso 
viver como as flores? 

– Muito simples. Repara, meu jovem, 
naqueles lírios brancos que estão ali em 
frente no nosso jardim. Eles nascem no 
esterco e, no entanto, são puros,  de uma 
brancura imaculada, e são perfumados. 
Extraem do adubo, do estrume mal 
cheiroso, tudo o que é útil e saudável mas 
não permitem que o azedume da terra 
manche o seu frescor. 

É justo angustiar-se com as próprias 
culpas mas não é sábio permitir que os 
vícios dos outros nos importunem. Os 
defeitos deles serão sempre deles e não 
teus. Se não são teus não tens razão para 
te aborreceres. Exercita pois a virtude de 
rejeitar todo o mal que vem de fora. Isto é 
viver como as flores... 
 

mundo, que foi feito por Ele, não O conheceu. 11Veio 
para o que era seu e os seus não O receberam. 12Mas, 
àqueles que O receberam e acreditaram no seu nome, 

deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. 
13Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da 
carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. 14E o 
Verbo fez-Se carne e habitou entre nós. Nós vimos a 

sua glória, glória que Lhe vem do Pai como Filho 
Unigénito, cheio de graça e de verdade. 15João dá 
testemunho d’Ele, exclamando: «Era deste que eu 
dizia: ‘O que vem depois de mim passou à minha 

frente, porque existia antes de mim’». 16Na verdade, foi 
da sua plenitude que todos nós recebemos graça sobre 
graça. 17Porque, se a Lei foi dada por meio de Moisés, 
a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. 
18A Deus, nunca ninguém O viu. O Filho Unigénito, que 
está no seio do Pai, é que O deu a conhecer. 
         
        Palavra da Salvação. 

____________________________________________ 

Oração Universal 
 
1 –   Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, 

para que revelem e anunciem em toda a parte 
que Jesus é o Verbo eterno de Deus Pai, 

oremos ao Senhor. 
 
2 –   Por todos os responsáveis das nações, 

para que unam os seus esforços e vontades 

em favor da paz e do progresso em toda a terra, 
oremos ao Senhor. 

 
3 –   Pelos estrangeiros que moram entre nós, 

para que sejam respeitados na sua dignidade 
e encontrem mãos amigas que os acolham, 
oremos ao Senhor. 
 

4 –   Pelos pais que vivem na tristeza 
e pelos filhos que cresceram sem amor, 
para que Deus lhes dê a paz e a alegria, 
oremos ao Senhor. 

 
5 –  Por todos nós que celebramos o Natal, 

para que Jesus nos guarde em sua graça 
e nos torne mais atentos uns aos outros, 

oremos ao Senhor. 
____________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
 

A vida é um canto eterno de beleza! Os 
homens complicam a vida e dificultam a sua 
existência, porque se acreditam diferentes 
uns dos outros. Mas a vida é só uma e os 
homens todos irmãos.  

Portanto, distribui amor e compreensão 
a todos aqueles que se aproximam de ti. 
Faz como o Sol que se dá a todos por igual, 
em raios de luz e calor. 
____________________________________________ 

Alegria de ser  mulher 
 

Apoia e encoraja as outras mulheres (e 
a ti também!) que procuram vencer, mesmo 
em campos onde a actuação da mulher é 
pouco tradicional. Aplaude aquelas que com 
esforço abrem caminho. 
____________________________________________ 

A todos, Boas Festas de Natal 
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