
16Foram, então, com pressa 
e encontraram Maria, José 
e a criança deitada na 
manjedoura. 
17Ao vê-los, deram a conhecer 
o que lhes tinha sido dito 
acerca daquele menino. 
18E todos os que ouviam se 
admiravam com o que lhes 
era dito pelos pastores.
19Maria, porém, conservava 
todas estas palavras, 
meditando-as no seu coração. 
20E os pastores regressaram, 
glorificando e louvando Deus 
por tudo o que tinham ouvido 
e visto, tal como lhes fora dito.
21Quando se cumpriram os 
oito dias para o circuncidar, 
foi chamado com o nome 
Jesus, o que fora dado 
pelo anjo antes de ter sido 
concebido no ventre materno.
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SUGESTÃO PARA 
O TERCEIRO MOMENTO: 
ORATIO | ORAÇÃO  
Obrigado, 
ó Santa Mãe do Filho de Deus, 
Jesus, Santa Mãe de Deus!
Obrigado 
pela tua humildade, 
que atraiu o olhar de Deus;
obrigado pela fé 
com que recebeste a sua Palavra;
obrigado pela coragem 
com que disseste «Eis-me»,
esquecendo-te de ti mesma, 
fascinada pelo santo Amor,
fazendo-te uma só 
com a sua esperança.
Obrigado, 
ó Santa Mãe de Deus!
Intercede por nós, 
peregrinos no tempo;
ajuda-nos a percorrer 
o caminho da paz.
Amém!
[Papa Francisco]

   Foi Foi 
chamado chamado 
com o nome com o nome 
Jesus”Jesus”



 GUIÃO PARA O ANIMADOR
NOTAS [1] É conveniente ter o espaço de oração 
arrumado e acolhedor. [2] Pode colocar-se a coroa do 
Advento e Natal, com a vela a acender no momento da 
oração. [3] Os participantes podem trazer a Bíblia ou 
receber uma folha com o texto bíblico. [4] Garantir um 
tempo prévio de acolhimento e recolhimento. [5] No 
início pode invocar-se o Espírito Santo, escutar o canto 
do salmo deste domingo, fazer silêncio, colocar uma 
música de fundo, para ajudar a passar da dispersão 
à concentração. [6] O orientador deixa-se conduzir 
pelo Espírito Santo, sem ficar prisioneiro do esquema. 
[7] Na «lectio», é muito importante o diálogo entre os 
presentes. Que o texto seja bem compreendido por 
todos. [8] Na «meditatio», o tom do diálogo deve ser 
mais sereno e espaçado para facilitar a partilha. 
[9] Na «oratio», é mais importante o que o Espírito 
Santo sugere na hora, do que a sugestão deste guião. 
[10] A «contemplatio» pode ser omitida ou abreviada, 
tendo em conta o tempo e a desenvoltura espiritual dos 
participantes. [11] Na «actio», é conveniente assumir 
uma ação comunitária e/ou pessoal. [12] Manter a 
confiança de que o mesmo Espírito Santo que inspirou 
os autores sagrados a escrever as Escrituras também 
nos ensina a lê-la, a interpretá-la e a pô-la em prática.

 1. LECTIO | LEITURA
O QUE DIZ O TEXTO?
Depois de ler uma e outra vez o texto, em voz alta e 
em silêncio, sublinho as palavras que me chamam a 
atenção, aquelas que são de mais difícil compreensão 
e ir dialogando, devagarinho, com o texto, procurando 
fazer perguntas e encontrar as respostas no texto. 
ALGUMAS PERGUNTAS PARA SUSCITAR 
O DIÁLOGO COM O TEXTO E A PARTIR DELE 
Qual o contexto deste fragmento no evangelho 
segundo São Lucas? Estamos no segundo capítulo das 
narrativas da infância, segundo a versão de Lucas. O 
capítulo inicia com o relato do nascimento de Jesus. 
Longe da grandeza do império romano, longe da 
grandeza do poder religioso judaico, na pequena 
cidade de Belém, nasce o Salvador e Messias Senhor. 
É uma frágil criança, envolvida em panos e recostada 
numa manjedoura, velada pela ternura dos seus pais. 
As primeiras testemunhas, uns pastores, expressam o 
seu maravilhamento e a sua alegria.
Qual o contexto litúrgico? Estamos no último dia 
da Oitava do Natal, dia que coincide com o início 
do ano civil (Ano Novo), celebrado pela Igreja como 
Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. No dia 
de Natal, nas missas da noite e da aurora, foram 
proclamados os primeiros versículos do segundo 
capítulo do evangelho segundo Lucas (vers. 1-14 e 
15-20). Hoje, repetem-se alguns dos versículos, do 16 
ao 20, acrescidos do versículo 21, o qual se refere ao 
oitavo dia após o nascimento do Menino.
Quem são as personagens? O relato menciona Maria, 
José, o Menino e os pastores.

O que fazem os pastores? Os pastores, que tinham 
escutado o anúncio do anjo, foram com pressa (vers. 
16) a Belém e lá encontraram Maria, José e o Menino, 
conforme as indicações dadas pelo anjo. Aí chegados, 
testemunharam o que lhes aconteceu (vers. 17). Depois, 
no regresso, deram glória e louvor a Deus (vers. 20). 
Fixemos os verbos: ir com pressa, dar testemunho, 
dar glória e louvor a Deus. Estas são as ações que 
caracterizam os verdadeiros discípulos missionários. 
O seu testemunho provoca a admiração dos ouvintes 
(vers. 18). Destes, o narrador destaca a atitude de 
Maria: «conservava todas estas palavras, meditando-as 
no seu coração» (vers. 19).
Que importância têm os pastores? Deus confia aos 
pastores a missão de ser testemunhas do nascimento 
do seu Filho, uns marginais que, em virtude do ofício, 
viviam afastados da prática religiosa e lidavam com 
animais impuros. O testemunho do nascimento do 
Salvador é dado, em primeiro lugar, pelos excluídos 
da sociedade, e não pelos escribas, doutores da 
Lei ou quaisquer outros responsáveis judaicos. Os 
que habitam as periferias da sociedade, lembra o 
Papa Francisco, são evangelizadores (e não apenas 
destinatários da evangelização). Deus concretiza a 
salvação da periferia para o centro.
Qual é a atitude dos pais de Jesus? O evangelista 
Lucas, além de mencionar a presença, não faz 
qualquer outra referência a José. Quanto a Maria, 
como já referimos: «conservava todas estas palavras, 
meditando-as no seu coração» (vers. 19). Sobre os 
pastores são valorizadas as ações exteriores no 
encontro com Jesus (ir com pressa, dar testemunho, 
dar glória e louvor a Deus). Em Maria, o principal 
acontece no seu interior, no coração. Maria é 
modelo do discípulo que escuta, guarda e medita, 
procura compreender o sentido e a unidade dos 
acontecimentos. Mais à frente, no final do capítulo, o 
evangelista volta a destacar: «Sua mãe conservava 
todas estas palavras no seu coração» (vers. 51). Na 
Bíblia, o coração é o lugar do pensamento e das 
decisões (e não como hoje associamos aos sentimentos 
ou emoções). O coração identifica o centro da pessoa, 
aquilo que unifica o ser, a personalidade.
Como termina o relato? Com a indicação dos oito 
dias, momento em que o menino é circuncidado e 
recebe o nome (Jesus), segundo a indicação do anjo, 
na Anunciação a Maria (cf. Lucas 1, 31), tal como na 
Anunciação a José (cf. Mateus 1, 21).
Que importância tem a circuncisão? Antes, o narrador 
havia referido o contexto histórico no qual nasceu o 
Messias: quando César Augusto, imperador romano, 
ordenou o recenseamento de toda a população e 
Quirino era o governador da Síria (cf. Lucas 2, 1-2). 
Agora, o vers. 21 alude ao contexto religioso, confirma 
que o Messias nasce numa família inserida na cultura e 
religião judaicas. Desde a aliança de Deus com Abraão 
que a circuncisão é um sinal obrigatório da aliança (cf. 
Génesis 17, 9-14; cf. também Levítico 12). 



Qual o significado do nome Jesus? Jesus («Jeshua») 
significa «Yahvé é o Salvador». A Enciclopédia Católica 
afirma: «A palavra Jesus é o latim originado do grego 
Iesous que, por sua vez, é a transliteração do hebraico 
Jeshua, Joshua ou ainda Jehoshua , que significa: 
“[Deus] é a salvação”». O Catecismo da Igreja Católica 
(número 430) acrescenta: «Em hebraico, Jesus quer 
dizer “Deus salva”. Quando da Anunciação, o anjo 
Gabriel dá-Lhe como nome próprio o nome de Jesus, 
o qual exprime, ao mesmo tempo, a sua identidade 
e a sua missão. Uma vez que “só Deus pode perdoar 
os pecados” (Mc 2, 7), será Ele quem, em Jesus, seu 
Filho eterno feito homem, “salvará o seu povo dos seus 
pecados” (Mt 1, 21). Em Jesus, Deus recapitula, assim, 
toda a sua história de salvação em favor dos homens». 
O nome define a sua missão: salvar o povo dos 
seus pecados. É próprio de Deus salvar o Povo 
(Deuteronómio 27,9; 32,9). Aqui há uma clarificação 
do messianismo de Jesus, que não é o de lutar pela 
restauração (política, social) de Israel, mas o de 
conceder o perdão dos pecados, o de libertar do jugo e 
da servidão do pecado. Ao longo de todo o Evangelho, 
do nascimento na gruta de Belém à ressurreição na 
gruta de Jerusalém, mostra que veio para salvar o 
povo de todos os seus pecados. Mais ainda: continua a 
vir agora, a estar connosco, para nos abençoar com o 
mesmo amor que a todos salva de todos os pecados.

 2. MEDITATIO | MEDITAÇÃO
O QUE ME DIZ O SENHOR, NESTE TEXTO?
[1] Que mais me maravilha na leitura deste evangelho? 
[2] O que me ensina este relato do evangelho? 
[3] Com que personagens me identifico? [4] Que 
situações da minha vida já me deixaram admirado? 
[5] Que atitudes dos pastores posso assumir na minha 
vida? [6] O que posso aprender com a atitude de 
Maria? [7] Das atitudes referidas sobre os pastores ou 
sobre Maria, qual delas vou começar a viver já hoje? 
[8] Como posso anunciar o nascimento de Jesus? 
[9] Como posso contagiar os outros com a verdadeira 
alegria do Natal? [10] Como experimento a alegria pelo 
nascimento de Jesus, o Emanuel, Deus connosco? 

 3. ORATIO | ORAÇÃO
QUE DIGO AO SENHOR, 
QUE ME FALA NESTE TEXTO?
O MAIS IMPORTANTE É QUE O SILÊNCIO 
E A PALAVRA BROTEM ESPONTANEAMENTE 
COMO RESPOSTA DE AMOR A DEUS QUE NOS FALA. 
ALGUMAS SUGESTÕES PARA A ORAÇÃO: 
[1] Podemos fazer uma oração espontânea. 
[2] Podemos colocar uma música de fundo e ficar em 
silêncio. [3] Podemos cantar um cântico natalício. 
[4] Podemos rezar uma «Avé Maria»; [5] Podemos rezar 
uma dezena do terço; [6] Podemos rezar ou cantar o 
salmo deste domingo: “Deus Se compadeça de nós e 
nos dê a sua bênção”; [7] Podemos fazer um momento 
de silêncio e de meditação; [8] Podemos fazer um 

momento de contemplação diante do presépio 
[9] Podemos propor uma oração em comum; 
[10] Podemos acender a vela de Natal, na coroa do 
Advento e Natal e rezar juntos uma oração; 
[11] Podemos rezar a oração sugerida na folha que 
pode ser distribuída aos participantes.

 4. CONTEMPLATIO | CONTEMPLAÇÃO
COMO ME VEJO NO OLHAR DE DEUS? 
«Jesus não tirou o mal do mundo, mas derrotou-o 
pela raiz. A sua salvação não é mágica, mas é uma 
salvação “paciente”, ou seja, envolve a paciência do 
amor, que assume a iniquidade e lhe tira o poder. A 
paciência do amor: o amor torna-nos pacientes. Muitas 
vezes perdemos a paciência [...]. No início do ano, 
deixemo-nos abençoar! Jesus é a bênção para aqueles 
que estão oprimidos pelo jugo da escravidão, da 
escravidão moral e da escravidão material. Ele liberta 
com o amor. Àqueles que perderam a autoestima 
permanecendo prisioneiros de círculos viciosos, Jesus 
diz: o Pai ama-vos, não vos abandona, espera com 
inabalável paciência o vosso regresso (cf. Lc 15, 20). 
Aos que são vítimas de injustiça e exploração e não 
veem a saída, Jesus abre a porta da fraternidade, 
onde podem encontrar rostos, corações e mãos 
acolhedores, onde podem partilhar amarguras e 
desespero, e recuperar alguma dignidade. Jesus 
aproxima-se dos que estão gravemente doentes e se 
sentem abandonados e desanimados, toca com ternura 
as feridas, derrama o óleo do consolo e transforma a 
fraqueza em força de bem para desatar os nós mais 
emaranhados. Para os que estão presos e tentados 
a fechar-se em si, Jesus reabre um horizonte de 
esperança, começando com um pequeno vislumbre de 
luz. Queridos irmãos e irmãs, desçamos dos pedestais 
do nosso orgulho  – todos nós temos a tentação do 
orgulho – e  peçamos a bênção à Santa Mãe de Deus, a 
humilde Mãe de Deus. Ela mostra-nos Jesus: deixemo-
nos abençoar, abramos os nossos corações à sua 
bondade». (Papa Francisco, Angelus, 1 de janeiro de 
2020).

 5. ACTIO | AÇÃO
QUE FAZER? COMO VIVER 
ESTA PALAVRA DE VIDA? 
[1] Procuremos concretizar as ações, os propósitos, 
as atitudes, que esta Palavra desperta em nós. 
[2] Os participantes podem sugerir alguma 
concretização prática, a partir da Palavra escutada, 
meditada e rezada em comum. [3] Podemos participar 
nas iniciativas de Natal propostas pela Diocese ou pela 
nossa Paróquia. [4] Podemos fazer um momento de 
contemplação e oração familiar junto do presépio. 
[5] Podemos participar numa atividade em favor da 
paz. [6] Procuremos ver o que ainda nos falta fazer ou 
deixar fazer, para acontecer Natal.
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