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1. Introdução

NATAL DO SENHOR
A Liturgia desta noite fala-nos de um 
Deus que ama os homens; envia “um 
Menino” para lhes apresentar uma 
proposta de vida e de liberdade. Esse 
Menino será “a luz” para o povo que 
andava nas trevas. Exultemos de 
alegria no Senhor, porque nasceu na 
terra o nosso Salvador. “Hoje desceu 
sobre nós a verdadeira paz.” (Ant. 
Entrada). É Natal. Ninguém pode 
apagar a beleza desta noite onde a 
sociedade e a liturgia se misturam 
cultivando o que de mais belo existe 

no mundo: o amor da família, o proje-
to da salvação de Deus, a verdade, a 
justiça e a paz. Este renascimento faz 
com que o homem, por momentos, 
esqueça a sua situação de quem está 
neste mundo de passagem. O Natal 
no dia 25 de Dezembro substitui as 
festas do sol no Krónos pagão, pelos 
acontecimentos salvíficos do novo 
Sol (Cristo) aparecido no Kairós dos 
novos tempos. Na cultura greco-ro-
mana era o “natal do sol”. A festa do 
solstício do inverno é transformada 
pelo cristianismo em festa da “luz 
Invencível”, o Senhor da história, 
Jesus Cristo, Salvador. O homem que 
deixou de acreditar em falsos deuses 
entrega-se à mensagem de espe-
rança que este Menino de Belém lhe 
traz.  

2. LeItura I – Is 9,1-6
O povo que andava nas trevas viu 
uma grande luz; para aqueles que 
habitavam nas sombras da morte 
uma luz começou a brilhar.



Multiplicastes a sua alegria, aumen-
tastes o seu contentamento. Rejubi-
lam na vossa presença, como os que 
se alegram no tempo da colheita, 
como exultam os que repartem des-
pojos. Vós quebrastes, como no dia 
de Madiã, o jugo que pesava sobre o 
povo, o madeiro que ele tinha sobre 
os ombros e o bastão do opressor. 
Todo o calçado ruidoso da guerra e 
toda a veste manchada de sangue 
serão lançados ao fogo e tornar-se-
-ão pasto das chamas. Porque um 
menino nasceu para nós, um filho 
nos foi dado. Tem o poder sobre os 
ombros e será chamado «Conselhei-
ro Admirável, Deus forte, Pai eterno, 
Príncipe da paz». O seu poder será 
engrandecido numa paz sem fim, 
sobre o trono de David e sobre o seu 
reino, para o estabelecer e consolidar 
por meio do direito e da justiça, agora 
e para sempre. Assim o fará o Senhor 
do Universo.

2.1 Comentário
O futuro rei terá quatro títulos (v. 5): 
«Conselheiro admirável», não louco e 
temerário, como foi amiúde a política 
dos reis de Israel; «Deus forte», e por 
isso vitorioso, seguro, não causador 

de ruínas, como frequentemente 
se demonstrou o mau governo das 
autoridades humanas; «Pai eterno», 
cheio de amor e de atenção para 
com o povo, não tirano, injusto, causa 
de injustiça social; «Príncipe da paz»; 
a palavra hebraica que nós traduzi-
mos por «paz» tem um significado 
muito mais amplo e positivo, indica 
o conjunto dos bens que dizem 
respeito às pessoas, à comunidade e 
às comunidades entre si (Giuseppe 
Cesarin). 

3. saLmo responsorIaL 
saLmo 95 (96)

“Hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus 
Cristo Senhor”. O salmo 95 é um 
convite a festejar Deus, Rei e juiz do 
universo. Nós o bendizemos e anun-
ciamos a glória e as maravilhas do 
Senhor. Ele é o único Deus digno de 
louvor, o juiz do mundo e dos povos 
(Introduções aos salmos, Liturgia)

4. LeItura II – tIto 2,1-14
Caríssimo: manifestou-se a graça de 
Deus, fonte de salvação para todos os 
homens. Ele nos ensina a renunciar à 
impiedade e aos desejos mundanos 
para vivermos, no tempo presente, 
com temperança, justiça e piedade, 
aguardando a ditosa esperança e 
a manifestação da glória do nosso 
grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, 
que Se entregou por nós, para nos 
resgatar de toda a iniquidade e 
preparar para Si mesmo um povo 
purificado, zeloso das boas obras. 



4.1 Comentário
Esta carta é escrita num momento 
em que começam a aparecer here-
sias e falsos profetas. É necessário 
propor a centralidade da fé e da vida 
cristã. A salvação não é uma conquis-
ta do homem, mas um dom da graça 
de Deus. Natal é a «manifestação da 
glória do nosso grande Deus e Salva-
dor, Jesus Cristo». “Ele salvou-nos não 
por causa dos atos justos que tivés-
semos praticado, mas porque fomos 
lavados pela Sua misericórdia através 
do poder regenerador e renovador 
do Espírito Santo.  

5. evangeLho – Lc 2,1-14
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas - Naque-
les dias, saiu um decreto de César 
Augusto, para ser recenseada toda 
a terra. Este primeiro recenseamen-
to efetuou-se quando Quirino era 
governador da Síria. Todos se foram 
recensear, cada um à sua cidade. 
José subiu também da Galileia, da 
cidade de Nazaré, à Judeia, à cidade 
de David, chamada Belém, por ser da 

casa e da descendência de David, a 
fim de se recensear com Maria, sua 
esposa, que estava para ser mãe. En-
quanto ali se encontravam, chegou 
o dia de ela dar à luz e teve o seu 
Filho primogénito. Envolveu-O em 
panos e deitou-O numa manjedoura, 
porque não havia lugar para eles na 
hospedaria. Havia naquela região uns 
pastores que viviam nos campos e 
guardavam de noite os rebanhos. O 
Anjo do Senhor aproximou-se deles 
e a glória do Senhor cercou-os de luz; 
e eles tiveram grande medo. Disse-
-lhes o Anjo: «Não temais, porque vos 
anuncio uma grande alegria para 
todo o povo: nasceu-vos hoje, na 
cidade de David, um Salvador, que 
é Cristo Senhor. Isto vos servirá de 
sinal: encontrareis um Menino recém-
-nascido, envolto em panos e deitado 
numa manjedoura». Imediatamente 
juntou-se ao Anjo uma multidão do 
exército celeste, que louvava a Deus, 
dizendo: «Glória a Deus nas alturas 
e paz na terra aos homens por Ele 
amados».

5.1 Comentário
 A Encarnação de Jesus constitui 
um acontecimento absolutamente 
inédito na história bíblica. Sobre o 
fundo de anúncios proféticos, Lucas, 
no Evangelho, fala do nascimento 
histórico de Jesus. O relato é simples, 
sugestivo, apresentado em três mo-
mentos. Primeiro a narração do acon-
tecimento: o édito de César Augusto 
nos tempos de Quirino, governador 
da Síria, e o nascimento de Jesus em 
Belém, na pobreza, num país subme-
tido a uma potência estrangeira.



Depois o anúncio, feito pelos anjos aos pastores, primeiras testemunhas do 
acontecimento da salvação; e por fim, o acolhimento do anúncio por parte dos 
pastores que vão à gruta, encontram Jesus, e fazem sucessivamente o relato 
da experiência a outros. É o próprio imperador romano que provoca a desloca-
ção de Nossa Senhora e S. José, de Nazaré para Belém, por causa do recensea-
mento. Transforma-se assim em instrumento de Deus. Tudo porque José é des-
cendente de David. A história de Deus torna-se visível na história dos homens. 
Duas atitudes que precisamos de ter para contemplar o Natal: por um lado a 
simplicidade do Menino e, por outro lado, a nossa capacidade para contem-
plar, para nos deixarmos envolver por aquele quadro maravilhoso do Menino 
Deus. Deus elegeu não os fortes nem sábios e poderosos deste mundo, mas os 
débeis, os pequenos, os ignorantes, os últimos. Escolheu um Menino deitado 
numa manjedoura. Por três vezes Lucas faz aceno a esta última atitude. 

6. medItação

Com o nascimento de Jesus inicia-se a Redenção. A palavra de Deus por nós, 
hoje, escutada, deve fazer nascer em nós as atitudes para acolher verdadeira-
mente o Senhor para que toda a nossa vida seja tomada por este encontro, 
encontro único. Deste Evangelho podemos dizer que é o evangelho dos acon-
tecimentos e dos mistérios. No centro está a revelação de Jesus Cristo. 

7. oração

Senhor, em Ti está o princípio, o tempo, a história... O amor. Desces ao meu 
encontro e reclamas, em mim, uma morada para o teu mistério. Sou filho do 
Teu amor, Senhor. Pedinte da Tua vida e verdade, tabernáculo da Tua luz, que 
não consigo reter, de tão brilhante que é, nas paredes débeis da minha tímida 
vontade. Senhor, o Teu amor fez-se carne, habitas em nós. Como poderei não 
cantar este encontro? Senhor o Teu amor é Palavra que abraça, como poderei 
não gritar esta aliança? Louvo a Tua humildade que recria e inquieta... Ontem, 
hoje e sempre é Natal! (Sementes da Palavra) 

8.contempLação

A vida é uma teia de acontecimentos e desejos que nos movem cada dia para 
paisagens inesperadas. É bom termos tempo e espaço para avaliar, para con-
templar, para saborear o que acontece. Cada dia é Teu. Serei capaz de estar no 
Teu tempo? É na busca de querer mais que Te reencontramos e, então, come-
çamos a saber quem somos. A vida é um retorno à nossa origem abundante, 
ao horizonte da criação. Tu estás aí e o encontro é meu ser de plenitude. Aqui 
há uma exploração de latitudes abertas ao infinito.


