
Chamados a testemunhar (Ano da Misericórdia)

Diz o Papa Francisco: Há momentos em que somos chamados, de maneira ainda mais 
intensa, a fi xar o olhar na misericórdia, para nos tornarmos nós mesmos sinal efi caz 
do agir do Pai. Foi por isso que proclamei um Jubileu Extraordinário da Misericórdia 
como tempo favorável para a Igreja, a fi m de se tornar mais forte e efi caz o testemunho 
dos crentes” (MV 3). 

5. COMPROMISSO

Serei cuidadoso na preparação do meu Natal. 
Não será feito de objetos exteriores,
mas do meu interior. 
Lerei, no dia de Natal, antes da ceia,
a oração pelas famílias de S. João Paulo II no Sameiro.
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A VIRGEM MARIA MÃE DO SALVADOR 

Um menino nasceu para nós um fi lho nos foi dado - Is 9,5
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1. APRESENTAÇÃO - Na escola de Maria           

Depois do grande acontecimento, que foi o início do Ano Jubilar da Misericórdia pelo 
nosso Papa Francisco, a nossa vida espiritual altera-se, mesmo que não percebamos 
bem a diferença entre o presente e o passado.



O relógio do mundo começa a deixar de contemplar estes momentos de paragens e as 
decisões que agora tomamos começam a ser cada vez mais nossas, com exigências de 
nós para nós, porventura, de nós para o grupo em que estamos inseridos no amor a 
Nossa Senhora Imaculada Auxiliadora, a Virgem de Fátima, a Mãe da gruta de Belém. 
Vivemos um tempo litúrgico intenso com o Advento a convidar-nos à alegria. 

“Deus dança de alegria pelo homem. Emerge um Deus feliz, cujo brado de festa 
atravessa este tempo de Advento, e cada tempo do ser humano, para repetir a mim, 
a ti, a cada criatura: «Tu fazes-me feliz». Tu, festa de Deus. A sua alegria é estar com 
os fi lhos do homem. O seu nome é Eu-estou-contigo: «Não temas, por onde quer que 
andes, em todos os passos que dês, quando caíres e te fi zerem mal, não temas, Eu estou 
contigo; quando te ergueres e sorrires de novo, Eu continuarei contigo». Está contigo 
aquele que nunca abandona, próximo como o coração e a respiração, belo como um 
sonho.

Todos os dias, até à consumação do mundo. Não é de grandes profetas que temos 
necessidade, mas de muitos pequenos profetas, que onde são chamados a viver, dia a 
dia, são generosos de justiça e de misericórdia. Levam a respiração do céu ao interior 
das coisas de cada dia. Então, a começar por ti, recomeça-se a tecer o tecido bom do 
mundo”. (Ermes Ronchi, In “Avvenire”, 10.12.2015) P. J. Rocha Monteiro. 

2. Meditação

A beleza do Verbo Encarnado (Santo Agostinho) 
“É o mais belo dos fi lhos dos homens” (Sl 44,3). Para nós que temos fé, o Esposo deve 
parecer-nos belo, em toda parte. Belo, em sua qualidade de Deus, sendo ele o Verbo de 
Deus. Belo, no seio da Virgem, onde, sem perder a divindade, assumiu a humanidade. 
Belo, o Verbo nascido criancinha, um pequenino. Belo, ao ser amamentado, sendo 
levado nos braços. Os céus lhe falaram; os anjos cantaram os seus louvores; uma estrela 
conduziu até ele os magos; e foi adorado pelos pastores no presépio. E em todo tempo, 
quis ser alimento dos mansos.

Logo, ele foi belo no céu e é belo na terra. Belo, no seio de sua mãe; belo nos braços 
de seus pais; belo em seus milagres e belo sob os açoites; belo ao convidar os homens 
à vida, e belo não se preocupando com a morte; belo quando entregou sua alma; belo, 
quando a retomou; belo sobre o lenho da Cruz; belo no sepulcro e belo no céu. 
(Comentário do SI 44,3)

Súplica:
 “Que a Beleza e a Palavra de Deus venham a nós, para que possamos contemplá-las 
com os olhos do coração! Que a enfermidade da carne não afaste de nossos olhos o 
brilho de sua beleza!”

3. Ode ao amor em família 

Ode ao amor em família
Na fi gura da Mãe do Salvador

resplandece a verdadeira consolação - Deus aproximou-se. (Bento XVI)

Vai mensageiro pergunta ao vento
Pergunta ao mar pergunta à estrela
Que vai chegar ao teu pensamento

Coroa e púrpura. Não percas tempo.

Vai, ó mãe, corre, pergunta ao tempo,
Pergunta ao rio que vai para o mar

Onde irá nascer, qual o lugar
Rochedo e gruta do nascimento.

Vai já comprar vestidinhos às cores
O menino que nasce tem mil amores

São pobres, abandonados, são doentes,
São divinos. São teus.

Ó minha alma bela põe-te pura
Oferece ao menino tua candura

Nessa noite a lua brilhará
O fogo aquecerá. 

Ó meu menino de ouro rosa em fl or
Filho de Maria meu Salvador
Minha família meu roseiral

Branca pérola para o teu Natal.

J. Rocha Monteiro in “Onda da noite”

4. A VIRGEM Maria MÃE DO SALVADOR   

Virgem Imaculada, Mãe do «Menino» posto como «Sinal de Contradição»: junto do 
vosso Filho, Jesus Cristo, cujas palavras conserváveis e meditáveis no Vosso coração, 
dai a todas as famílias de Portugal a graça de sabermos ouvir e guardar fi elmente a 
Palavra de Deus! Mãe do Verbo divino, na Sagrada Família de Nazaré, obtende para 
estas famílias a harmonia, o amor e a graça! Que nelas nunca seja contradição «o 
Sinal», nunca seja contradito o amor de Deus misericordioso, manifestado em Jesus 
Cristo! Ámen (JOÃO PAULO II no Sameiro, a 15 de Maio 1982)


