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A liturgia deste do-
mingo centra a nossa 
reflexão na lógica do 
amor de Deus. Suge-
re que Deus ama o 
homem, infinita e 
incondicionalmente; 
e que nem o pecado 
nos afasta desse 
amor… 

A primeira leitura apresenta-nos a atitude miseri-
cordiosa de Jahwéh face à infidelidade do Povo. 
Neste episódio – situado no Sinai, no espaço geo-
gráfico da aliança – Deus assume uma atitude que 
se vai repetir vezes sem conta ao longo da história 
da salvação: deixa que o amor se sobreponha à von-
tade de punir o pecador. 
Na segunda leitura, Paulo recorda algo que nunca 
deixou de o espantar: o amor de Deus manifestado 
em Jesus Cristo. Esse amor derrama-se incondicio-
nalmente sobre os pecadores, transforma-os e tor-
na-os pessoas novas. Paulo é um exemplo concreto 
dessa lógica de Deus; por isso, não deixará de teste-
munhar o amor de Deus e de Lhe agradecer. 
O Evangelho apresenta-nos o Deus que ama todos 
os homens e que, de forma especial, Se preocupa 
com os pecadores, com os excluídos, com os margi-
nalizados. A parábola do “filho pródigo”, em especi-
al, apresenta Deus como um pai que espera ansio-
samente o regresso do filho rebelde, que o abraça 
quando o avista, que o faz reentrar em sua casa e 
que faz uma grande festa para celebrar o reencon-
tro. 

(Dehonianos) 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
10h (Telhal), 11h (Pexiligais), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

FESTA DE NOSSA SENHORA DA NATIVIDADE 
 
Neste domingo a comunidade de Mem 
Martins celebra a festa da padroeira -
Nossa Senhora da Natividade. Convida-
mos toda a paróquia a honrar Nossa Se-
nhora, participando da Missa Campal, às 
15h00, seguida da tradicional procissão 
pelas ruas de Mem Martins. 

A NATIVIDADE DE MARIA 
(8 DE SETEMBRO) 
 
No dia 8 de setembro, seguindo uma 
tradição dos primeiros séculos da Igre-
ja, celebramos a festa da Natividade 
de Nossa Senhora. Não há, nos textos 
evangélicos, referência alguma ao 
nascimento de Maria, por uma razão 
muito simples: o objetivo que os evan-

gelistas tinham ao escrever o Evangelho era o de nos 
apresentar Jesus Cristo. Só há referências à Virgem Ma-
ria ou a qualquer outra pessoa quando se trata de res-
saltar algum fato que diga respeito ao Salvador. É ver-
dade que a Palavra de Deus nos mostra, mesmo que 
deforma discreta, a presença de Maria Santíssima nos 
momentos centrais da História da Salvação, como a 
encarnação, a inauguração do ministério de Cristo, a 
crucifixão, o nascimento da Igreja com a vinda do Espí-
rito Santo. Mas os Evangelhos não nos dão informa-
ções a respeito da família de Maria, de sua infância, da 
sua formação, de seu temperamento, de seu aspecto 
físico. 
Encontramos dados sobre o nascimento de Maria nos 
chamados “Evangelhos Apócrifos”, que não são textos 
inspirados, mas escritos para recolher tradições orais 
que circulavam entre o povo. Ao lado de (poucos) fatos 
históricos verdadeiros, tais textos traziam (muitas) his-
tórias fantasiosas e edificantes, para comover os fiéis.   

 
(continua na página seguinte) 
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Para dar maior autoridade a tais textos, escritos a partir 
do segundo século da era cristã, eles eram divulgados 
como sendo de autoria de algum apóstolo. Segundo os 
Evangelhos Apócrifos, Nossa Senhora teria nascido na 
cidade de Nazaré, na Galileia e seus pais chamavam-se 
Joaquim e Ana. 
A Natividade de Nossa Senhora é celebrada nove meses 
depois da celebração da solenidade da Imaculada Con-
ceição (8 de dezembro). É toda a Igreja que faz o convite: 
“Vinde, todas as nações, vinde, homens de todas as ra-
ças, línguas e idades, de todas as condições: com alegria 
celebremos a natividade da alegria! (...) Que a criação 
inteira se alegre, festeje e cante a natividade de uma 
santa mulher, porque ela gerou para o mundo um tesou-
ro imperecível de bondade, e porque por ela o Criador 
mudou toda a natureza humana em um estado me-
lhor!” (S. João Damasceno – século VIII). 
Mais tarde, num famoso sermão feito na festa da Nativi-
dade, Padre António Vieira (século XVII) perguntou: 
“Quereis saber quão feliz, quão alto é e quão digno de 
ser festejado o Nascimento de Maria?” Ele mesmo res-
pondeu: “Vede para que nasceu: nasceu para que dela 
nascesse Deus. (…) Perguntai aos enfermos para que nas-
ce esta celestial Menina: dir-vos-ão que nasce para Se-
nhora da Saúde; perguntai aos pobres, dirão que nasce 
para Senhora dos Remédios; perguntai aos desampara-
dos, dirão que nasce para Senhora do Amparo; perguntai 
aos desconsolados, dirão que nasce para Senhora da 
Consolação; perguntai aos tristes, dirão que nasce para 
Senhora dos Prazeres; perguntai aos desesperados, dirão 
que nasce para Senhora da Esperança. Os cegos dirão 
que nasce para Senhora da Luz; os discordes, para Se-
nhora da Paz; os desencaminhados, para Senhora da 
Guia; os cativos, para Senhora do Livramento; os cerca-
dos, para Senhora da Vitória. Dirão os pleiteantes que 
nasce para Senhora do Bom Despacho; os navegantes, 
para Senhora da Boa Viagem; os temerosos da sua fortu-
na, para Senhora do Bom Sucesso; os desconfiados da 
vida, para Senhora da Boa Morte; os pecadores todos, 
para Senhora da Graça; e todos os seus devotos, para 
Senhora da Glória. E se todas estas vozes se unirem em 
uma só voz, dirão que nasce para ser Maria e Mãe de 
Jesus.” 
A Virgem Maria foi escolhida por Deus, antes de todos os 
séculos, para ser a Mãe do Messias, a Mãe do Filho de 
Deus, a Mãe do Salvador, “a estrela que precede o Sol”. 
Com o seu nascimento, a vinda do Emanuel, do “Deus-
connosco”, começava a se concretizar. Por isso, na festa 
de seu nascimento, a Igreja pede: “Exulte, ó Deus, a vos-
sa Igreja (...), pois nos alegramos pelo nascimento de Ma-
ria, que foi para o mundo inteiro esperança e aurora da 
salvação”   

Vaticano News 
 

INSCRIÇÕES PARA A JMJ LISBOA 2023 VÃO 
ABRIR ATÉ AO FINAL DE OUTUBRO 

 
O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023, D. 
Américo Aguiar, disse que o Papa será o primeiro 
peregrino a fazer a inscrição e convidou, na Assem-
bleia dos Bispos do Brasil, todos os jovens do Bra-
sil. 
O Bispo Auxiliar de Lisboa disse que as inscrições 
para a Jornada Mundial da Juventude, que vai de-
correr em Portugal, entre os dias 1 e 6 de agosto, 
vão abrir “até ao fim do mês de outubro”. “O Papa 
será o primeiro peregrino a inscrever-se e acredita-
mos que será possível até ao final de outubro. 
O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 referiu-
se às dificuldades financeiras, que podem ser um 
“obstáculo” e disse que a organização quer criar as 
“melhores condições para que os jovens possam 
participar”, referindo também a oportunidade dos 
grupos se se inserirem, na semana anterior à jor-
nada, nas dinâmicas diocesanas, em todo o país, 
nos denominados “Dias nas Dioceses”. “Que a Jor-
nada de Lisboa possa ser um sinal de esperança, de 
carinho, de amor, no tempo difícil que estamos a 
viver”, desejou D. Américo Aguiar, lembrando que 
“há muitos jovens que só viveram desgraças, até 
agora”, que “não tiveram outra experiência. O Pa-
pa tem esperança que a jornada de Lisboa possa 
ser um sinal de esperança para caminharmos rumo 
ao futuro”. 
O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 indicou 
também os temas que decorrem das encíclicas do 
Papa Francisco ‘Laudato Si’ e ‘Fratelli Tutti’ como 
marcantes na jornada de Portugal, desejando que 
a ecologia e a fraternidade sejam não só “tema de 
conversa”, mas um exercício do “quotidiano da 
vida” e uma prática da semana da JMJ. “O pórtico 
de entrada da jornada não tem portinhas nem ja-
nelas, está escancarado a todos”, afirmou. 

 
Ecclesia 

 


