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1. Introdução

Este dia é consagrado a Nossa Se-
nhora, como Mãe de Deus. É a festa 
da sua maternidade divina. Contem-
plamos a figura de Maria, a mulher 
e a Mãe, presente no presépio, em 
Caná da Galileia e junto à cruz de 
Jesus oferecendo-nos o nosso liberta-
dor. E é, ao mesmo tempo, a oitava 
do Natal e o primeiro dia do ano civil. 

A 1.ª leitura faz ainda alusão direta ao 
Nome pelo qual somos abençoados, 
desde este primeiro dia do ano. Esse 
Nome veio a manifestar-se no Nome 
de Jesus e que é, por si só, uma bên-
ção: Jesus significa Salvador. 

2. LeItura I – num 6,22-27
O Senhor disse a Moisés: «Fala a 
Aarão e aos seus filhos e diz-lhes: 
Assim abençoareis os filhos de Israel, 
dizendo: ‘O Senhor te abençoe e te 
proteja. O Senhor faça brilhar sobre 
ti a sua face e te seja favorável. O 
senhor volte para ti os seus olhos e 
te conceda a paz’. Assim invocarão o 
meu nome sobre os filhos de Israel
e Eu os abençoarei».

2.1 Comentário 
Em Maria todos somos protegidos 
e abençoados. Em Jesus estará a 
referência para Deus poder chegar 
até aos homens. Ela é a mãe de Deus. 
Para refletir sobre este mistério, a litur-
gia faz referência às muitas bênçãos 



de Deus no Livro dos Números. Esta 
é a fórmula de bênção mais antiga e 
a mais solene de todo o Antigo Testa-
mento. O povo de Deus sofria imen-
sas provações através do deserto. A 
fórmula da bênção é muito bela: “O 
Senhor te abençoe e te proteja, faça 
brilhar em ti a sua face, volte para ti o 
seu olhar, Ele te conceda a paz” (Nm 
6,22-27). A humanidade, ao longo dos 
séculos, teve uma necessidade enor-
me desta bênção protetora. Só Deus 
é o garante da justiça e da paz para 
alcançar os projetos sonhados. 

3. SaLmo 66 (67)
O Salmo 66 transforma em oração a 
1.ª leitura. A bênção é alargada a to-
dos os povos. “Os povos Vos louvem, 
ó Deus, todos os povos Vos louvem”. 
Todo o louvor é dado “àquele Deus 
de piedade, cuja “bênção”, faz germi-
nar na nossa terra o verdadeiro fruto 
bendito: Jesus, pão da vida”.

4. LeItura II – GaL 4,4-7
Irmãos: Quando chegou a plenitude 
dos tempos, Deus enviou o seu Filho, 
nascido de uma mulher e sujeito à 
Lei, para resgatar os que estavam 
sujeitos à Lei e nos tornar seus filhos 
adotivos. E porque sois filhos, Deus 
enviou aos nossos corações o Espí-
rito de seu Filho, que clama: «Abbá! 
Pai!» Assim, já não és escravo, mas 
filho. E, se és filho, também és herdei-
ro, por graça de Deus.

4.1 Comentário
A carta aos Gálatas abre a materni-
dade de Maria a todos aqueles que 

aceitam o projeto de Deus, na Reden-
ção operada por Jesus. “Com uma 
síntese admirável, neste brevíssimo 
texto cristológico, São Paulo apresen-
ta o mistério da Encarnação. O aceno 
conciso a Jesus, «nascido de uma 
mulher», ilumina e ao mesmo tempo 
deixa no anonimato a figura da Mãe 
do Salvador. Com o nascimento do 
Messias, há tanto tempo esperado, 
entramos na «plenitude dos tempos»: 
Cristo sujeita-se à «escravidão» da Lei 
para nos tornar filhos livres de Deus. 
(Giuseppe Cesarin). 

5. evanGeLho – Lc 2,16-21
Naquele tempo, os pastores dirigi-
ram-se apressadamente para Belém 
e encontraram Maria, José e o Meni-
no deitado na manjedoura. Quando 
O viram, começaram a contar
o que lhes tinham anunciado so-
bre aquele Menino. E todos os que 
ouviam admiravam-se do que os pas-
tores diziam. Maria conservava todas 
estas palavras, meditando-as em seu 
coração. Os pastores regressaram, 
glorificando e louvando a Deus por 
tudo o que tinham ouvido e visto, 
como lhes tinha sido anunciado.
Quando se completaram os oito dias 
para o Menino ser circuncidado, de-
ram-Lhe o nome de Jesus, indicado 
pelo Anjo, antes de ter sido concebi-
do no seio materno.

5.1 Comentário
Voltamos à gruta de Belém do dia de 
Natal. Jesus nasce no meio de uma 
grande alegria e louvor. É a festa dos 
pastores, de gente humilde. Maria, 



silenciosa, guardava a Palavra no seu 
coração, contemplando profunda-
mente o que acontecia. Este Menino 
pagará com Seu sangue morrendo 
na cruz por todos nós. O Salvador fica 
unido ao mistério do Redentor. O júbi-
lo da lapinha de Belém transforma-se 
na manhã da ressurreição.  

6. medItação

Dia Mundial da Paz - O tema esco-
lhido pelo Pontífice para o ano 2018 
é: Migrantes e Refugiados: homens 
e mulheres em busca da paz. A paz, 
que os anjos anunciaram aos pasto-
res na noite de Natal, recorda o Papa, 
é uma aspiração profunda de todas 
as pessoas e de todos os povos, 
sobretudo de quantos padecem mais 
duramente pela sua falta.

Dentre estes, que trago presente 
nos meus pensamentos e na minha 
oração, quero recordar de novo os 
mais de 250 milhões de migrantes 
no mundo, dos quais 22 milhões e 
meio são refugiados (Mensagem do 
Papa Francisco). 

7. oração

Dou-Te graças, Senhor, pela atitu-
de de Maria, sempre Mãe, sempre 
contemplativa. Maria contempla o 
invisível com os olhos do coração. É 
assim que ela reage ao mistério que 
a penetra, ser mãe do Menino-Deus. 
Só um coração simples e disponível 
pode abarcar tal grandeza, de um 
Deus que Se faz carne e constrói a 
sua tenda no meio de nós. Maria é 
essa tenda, que acolhe e conserva... 
As coisas de Deus são ponderadas 
no coração de Maria, refletidas, pen-
sadas, questionadas. O ser de Maria 
não fica indiferente à presença de tão 
misterioso hóspede. É nesse coração 
de mãe que as “coisas de Deus” se 
conservam, se ponderam... Temos 
que aprender com Maria a conservar, 
a ponderar, a dialogar com o mistério 
que nos abraça e quer nascer de nós 
para o mundo. Urge sermos conser-
vadores da graça, não como possui-
dores passivos da mesma, mas como 
geradores de amor para o mundo 
sedento de afeto”. «O que torna a 
figura de Maria tão próxima de cada 
um de nós é a sua surpreendente 
docilidade àquilo que ainda não sabe 
ou não compreende mas vai “ponde-
rando-as no seu coração”. (Sementes 
do Evangelho)



8. contepLação

Neste período da minha vida,
aquilo que sustentou a minha existência

foi o Amor de Cristo,
um amor que me tomou por inteiro,
sem deixar um pedacinho para mim.

Foi um caminho difícil, mas maravilhoso!
E o que restou de mim? O Amor!

Sim, posso dizer que Amei.
O Amor de Cristo «constrangeu-me»,

por sua vez, a Amar!

Nada vale tanto como o Amor! Nada!
Desta migalhinha de vida, que resta de nós,

a não ser a recordação do Amor dado e recebido?
É esta a última coisa que vos digo:

«Amo Cristo e, n’Ele, amo cada um de vós...»
(A esperança da Palavra)
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