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como divindades de primeira grandeza? Que 

palavras deveria dizer Jesus para se fazer 

ouvir mais alto do que os trovões bradados 

por Júpiter de entre as nuvens espessas? Que 

poderes teria de exibir para destronar aquele 

panteão lançando pestes, pragas e terramo-

tos sobre as multidões caídas em desgraça? 

Que promessas poderia fazer a quem sonha-

va com a ambrósia que deleitava os heróis 

conduzidos em triunfo até ao olimpo?

Também ao contrário do que uma certa his-

toriografia moderna parece gostar de apregoar, 

o mundo pagão que assistiu ao nascimento e 

à vida de cristo não constituía nenhuma era 

de esplendor humanista, coroada pela benevo-

lente soberania de Augustos dispensando a Pax 

Romana desde as margens do Tibre até às mais 

recônditas paragens do império.

Na base da ordem social desse mundo e 

esmagada pelos fardos de todos, vegeta uma 

mole incontável de escravos com um estatuto 

semelhante ao dos animais. Desafortunados 

por nascimento, reduzidos à servidão pelas 

dívidas ou subjugados pelas legiões durante 

alguma campanha vitoriosa, vivem sepultados 

Comentário
Aproxima-se o Natal de Jesus e um sentimento de alegria envolve todo o mistério da vinda de Jesus. Deus 
envia ao mundo o seu Filho para que a nossa alegria seja completa. A alegria do Pai encarnou em seu Filho 
Jesus, sorriso de Deus e dos homens. A alegria é a presença de Deus entre os homens. Quando um homem 
sorri é o coração de Deus que se alegra. Alegria é Cristo no meio de nós. Alegria é Cristo que nasce para todos. 
Alegria é certeza de amar e ser amado. Consiste mais em dar que receber. Nasce do amor e vive nele. Alegria é 
coração novo, vida nova. Alegria é o rosto natural da comunidade cristã, alegre nas tribulações e sofrimentos 
pelo nome de Jesus Cristo. Não há maior alegria do que fazer a festa dos outros. Alegria é a vitória que vence 
o mundo. Na alegria do cristão anda o Senhor convidando à festa. Alegria, numa palavra, é Jesus Cristo.

EvangElho sEgundo são lucas
(lc 3,10-18)

«Que devemos fazer?»

Continua na p. 2

eDiToriAl

VEM, SENHOR JESUS !

“Vem, senhor Jesus !” É com esta inebriante 

fórmula que durante a eucaristia cada cris-

tão reconhece e acolhe a presença redentora 

de Jesus, sempre próximo de cada um que 

o ama, oferecendo-lhe o seu corpo e o seu 

sangue em nome daquele Amor infinito que 

apenas Nele podemos encontrar.

“Vem, senhor Jesus !” estas palavras tão 

presentes e tão rotineiras entre nós adqui-

rem, contudo, um significado muito especial 

nesta quadra do Natal, pelo que talvez seja 

apropriado procurarmos reconstituir o seu 

milagroso sentido para aqueles que pela pri-

meira vez puderam sentir a presença do Nosso 

senhor sobre a terra.

Ao contrário do que hoje podemos ser su-

perficialmente levados a acreditar, nos tempos 

de Tibério, de Pilatos, de Herodes, de Filipe, 

de lisânias, de Anás e de caifás, a “descida” 

de um deus à terra não era uma surpresa para 

ninguém! Muito longe disso, convém ter bem 

presente que nos já recuados tempos da en-

carnação de Jesus, este mundo estava cheio 

de deuses.

Que grande novidade haveria então de 

trazer Jesus a essas gentes de há dois mil 

anos atrás, tão habituadas a dobrar o joelho 

diante de reis, césares e faraós incensados 

Naquele tempo,
as multidões perguntavam a João Baptista:
«Que devemos fazer?»
ele respondia-lhes:
«Quem tiver duas túnicas reparta com 

quem não tem nenhuma; 
e quem tiver mantimentos faça o mesmo.»
Vieram também alguns publicanos para 

serem baptizados
e disseram:
«Mestre, que devemos fazer?»
João respondeu-lhes:
«Não exijais nada além do que vos foi 

prescrito.»
Perguntavam-lhe também os soldados:
«e nós, que devemos fazer?»
ele respondeu-lhes:
«Não pratiqueis violência com ninguém
nem denuncieis injustamente;
e contentai-vos com o vosso soldo.»
como o povo estava na expectativa
e todos pensavam em seus corações
se João não seria o Messias,
ele tomou a palavra e disse a todos:
«eu baptizo-vos com água,
mas está a chegar quem é mais forte do 

que eu,
e eu não sou digno de desatar as correias 

das suas sandálias.
ele baptizar-vos-á com o espírito santo e 

com o fogo.
Tem na mão a pá para limpar a sua eira
e recolherá o trigo no seu celeiro;
a palha, porém, queimá-la-á num fogo que 

não se apaga.»
Assim, com estas e muitas outras 

exortações,
João anunciava ao povo a Boa Nova.

Palavra da salvação

Mattia Preti,  

São João Baptista Pregando, 

1665
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diversas formas. As coisas não mudaram muito. 
contudo, nenhuma categoria de pessoas está 
excluída de percorrer o caminho da conversão 
para alcançar a salvação, nem os publicanos consi-
derados pecadores por definição: nem sequer eles 
estão excluídos da salvação. Deus não priva nin-
guém da possibilidade de se salvar. ele está — por 
assim dizer — ansioso por praticar a misericórdia, 
praticá-la em relação a todos, e acolher cada um 
no abraço terno da reconciliação e do perdão.

esta pergunta — que devemos fazer? — 
ainda a sentimos nossa. A liturgia de hoje repete-
nos, com as palavras de João, que é preciso 
converter-se, que é preciso mudar o rumo das situ-
ações e empreender o caminho da justiça, da soli-
dariedade, da sobriedade: são os valores impres-
cindíveis de uma existência plenamente humana 
e autenticamente cristã. Convertei-vos! É a síntese 
da mensagem do Baptista. e a liturgia deste ter-
ceiro domingo de Advento ajuda-nos a redescobrir 
uma dimensão particular da conversão: a alegria. 
Quem se converte e se aproxima do senhor, sente 
alegria. o profeta sofonias diz -nos hoje: «rejubila, 
filha de sião!», dirigindo-se a Jerusalém (Sf 3,14); 
e o apóstolo Paulo exorta assim os cristãos de 
Filipos: «Alegrai-vos sempre no senhor» (Fl 4,4). 
Hoje é preciso ter coragem para falar de alegria, 
é necessário sobretudo fé! o mundo está asso-
lado por tantos problemas, o futuro obscurecido 
por incógnitas e receios. contudo o cristão é uma 
pessoa jubilosa, e a sua alegria não é algo superfi-
cial e efémero, mas profundo e estável, porque é 
uma dádiva do senhor que enche a vida. A nossa 
alegria deriva da certeza de que «o senhor está 
próximo» (Fl 4,5): está próximo com a sua ternura, 
com a sua misericórdia, com o seu perdão e o seu 
amor.

A Virgem Maria nos ajude a fortalecer a 
nossa fé, para que saibamos acolher o Deus da 
alegria, o Deus da misericórdia, que deseja habitar 
sempre no meio dos seus filhos. e a nossa Mãe nos 
ensine a partilhar as lágrimas com quem chora, a 
fim de poder partilhar também o sorriso. ☐

FAlA o PAPA FrANcisco 

HOMIlIa

iii Domingo do Advento

Praça de s. Pedro

13 de Dezembro de 2015

«deus não priva ninguém da  
possibilidade de se salvar. Ele está  

ansioso por praticar a misericórdia, em 
relação a todos, e acolher cada um no abraço 

terno da reconciliação e do perdão»

No evangelho de hoje há uma pergunta que se 
repete três vezes: «Que devemos fazer?» (Lc 3, 
10.12.14). interpelam João Baptista três catego-
rias de pessoas: primeiro, a multidão em geral; 
segundo, os publicanos, isto é, os cobradores 
de impostos; e, terceiro, alguns soldados. cada 
um destes grupos questiona o profeta sobre o 
que deve fazer para pôr em prática a conversão 
que ele está a pregar. A resposta de João à per-
gunta da multidão é a partilha dos bens de pri-
meira necessidade. ou seja, ao primeiro grupo, a 
multidão, diz para partilhar os bens de primeira 
necessidade, afirmando: «Quem tem duas túni-
cas, reparta com quem não tem nenhuma, e 
quem tem mantimentos faça o mesmo» (v. 11). 
Depois, ao segundo grupo, aos cobradores de 
impostos, diz que não exijam nada mais do que 
foi estabelecido (v. 13). Que significa isto? Não 
pedir «comissões ilegais», João Baptista é claro. 
e ao terceiro grupo, aos soldados, pede para não 
extorquir nada a ninguém mas que se contentem 
com o seu salário (cf. v 14). são as três respostas 
às três perguntas destes grupos. Três respostas 
para um idêntico caminho de conversão, que se 
manifesta em compromissos concretos de justiça 
e de solidariedade. É o caminho que Jesus indica 
em toda a sua pregação: o caminho do amor con-
creto ao próximo.

Destas admoestações de João Baptista 
compreendemos quais eram as tendências gerais 
de quem, naquela época, detinha o poder, sob 

nas minas, acorrentados às galés, encerrados 

em fétidos estaleiros ou disputando migalhas 

com o gado que cuidam. Na flor da idade, os 

mais afortunados servem a lascívia dos donos. 

Pesando a idade, apenas o punhado de moe-

das que podem valer num mercado qualquer 

lhes sustém o fio da vida.

Nas famílias livres, grandes clãs submeti-

dos à arbitrariedade de um pater familias, a 

situação não se afigura melhor, e é vulgar a 

resolução das disputas através dos punhais. 

Dentro e fora de casa, apenas a subserviência 

canina e o clientelismo político, sempre alia-

dos a inconfessaveis interesses, podem asse-

gurar a refeição de amanhã. A nobreza terra-

-tenente e a plebe proletarizada defrontam -se 

numa luta mortal, e a roda da fortuna parece 

movida por um rio de sangue. Adivinhos, 

bruxas e curandeiros fazem-se senhores do 

sucesso e da saúde, enquanto nas grandes 

cidades as multidões analfabetas deliram em 

êxtase perante os colossos sanguinários que 

se digladiam nos circos. os mais brutos, ele-

vados à condição de semideuses, conseguem 

ver-se cobertos de ouro.

Pelas províncias remotas, os exércitos es-

magam os povos dominados com pilhagens, 

exacções e impostos, e não se levanta o sol 

sem que em alguma paragem estoure mais 

uma rebelião a reprimir pela chacina.

Dominando este sombrio cenário, ergue-

-se um imperador de ocasião, tentando adiar 

a hora nefasta em que será trespassado pelo 

gládio de um senhor mais astuto com sórdidas 

orgias cujos ecos ainda hoje se podem ouvir.

Não nos deixemos, portanto, iludir — o 

suposto apogeu dourado da civilização clás-

sica apenas exibe o falso brilho do pechisbe-

que — é o império da ganância, da corrup-

ção, da arbitrariedade, do efémero.

o cimento que une este improvável mo-

saico tingido de sangue é o da mais abjecta 

exaltação dos instintos e da submissão à lei 

do mais forte, encarnadas desde a noite dos 

tempos numa galeria de caprichosos ídolos, 

defrontando-se eles também sem quaisquer 

restrições no estéril campo de batalha em 

que se vai transformando o coração de cada 

indivíduo. Desde o mais humilde escravo até 

aos supremos potentados, a vida não passa 

de uma guerra permanente, sem outro fim 

senão o de satisfazer os desígnios de um se-

nhor maior e subjugar a seu bel -prazer todos 

quantos lhes estão submissos.

A decrépita realidade deste mundo de tre-

vas cujo expressivo símbolo podemos contem-

plar em saturno devorando os seus filhos é a 

mesma que o belicoso final do século xix quis 

reencontrar na exaltação de uma Vontade au-

tocrática depositada nas mãos de hordas sem 

escrúpulos oferecendo ao mundo os cortejos 

Editorial (cont. da p. 1)

Noite de Natal Solidária
24 de Dezembro de 2018

Se estás só no Natal, vem passar a noite em família!

Organizada por um grupo de amigos  
com o objectivo de que ninguém passe a noite  

de Natal sozinho.

Jantar de Natal — 20h00
Na cripta da Igreja da Areosa.

Inscrições na secretaria paroquial.

Missa do Galo — 24h00

Mais informações em:
www.paroquia-areosa.pt

Continua na p. 4





Papa Francisco, Bom Natal, Ed. Planeta, Lisboa 2016, pp. 9-11 

(adaptado por P. Carlos Alberto Nunes)

O Natal és tu, 
quando decides nascer de novo em cada dia 

e deixar Deus entrar na tua alma.

A árvore de Natal és tu, 
quando resistes fortemente

aos ventos e dificuldades da vida.

As decorações de Natal és tu, 
quando as tuas virtudes são as cores 

que embelezam a tua vida.

O sino de Natal és tu, 
quando chamas, envolves e convidas, 

congregas e procuras unir.

És também a luz de Natal, 
quando iluminas com a tua vida 

o caminho dos outros 
com a bondade, a paciência, 

a alegria e a generosidade.

Os anjos de Natal és tu, 
quando cantas para o mundo 

uma mensagem de paz, justiça e amor.

A estrela de Natal és tu,
quando levas alguém 

ao encontro com o Senhor.

És também os reis magos, 
quando dás o melhor que tens 
sem teres em conta a quem o dás.

O presente de Natal és tu, 
quando és um verdadeiro amigo 
e irmão de todos os seres humanos.

Os cânticos de Natal és tu, 
quando conquistas e irradias
a harmonia dentro de ti.

Os votos de Natal és tu, 
quando perdoas e restabeleces a paz, 
mesmo quando sofres por isso.

A Ceia de Natal és tu, 
quando sacias com pão e esperança 
o pobre que está a teu lado.

Tu és a noite de Natal, quando, 
humilde e consciente, 
recebes no silêncio da noite o Salvador do mundo, 
sem ruído nem grandes celebrações; 
tu és sorriso da confiança e ternura 
na paz interior de um Natal perene
que estabelece o reinado de Deus, dentro de ti.

Um bom Natal 
a todos os que se assemelham ao Natal !

O Presépio és tu!
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«donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu senhor?»

Naqueles dias,
Maria pôs-se a caminho
e dirigiu-se apressadamente para a montanha,
em direcção a uma cidade de Judá.
entrou em casa de Zacarias e saudou isabel.
Quando isabel ouviu a saudação de Maria,
o menino exultou-lhe no seio.
isabel ficou cheia do espírito santo
e exclamou em alta voz:
«Bendita és tu entre as mulheres
e bendito é o fruto do teu ventre.
Donde me é dado
que venha ter comigo a Mãe do meu senhor?
Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos
a voz da tua saudação,
o menino exultou de alegria no meu seio.
Bem-aventurada aquela que acreditou
no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito
da parte do senhor».

Palavra da salvação

rafael, Visitação, 1517

Comentário
O Senhor vem visitar o seu povo. “Maria pôs-se a caminho”. O Emanuel, Deus -connosco tem pressa de se 
comunicar. Completaram-se os tempos e vai cumprir -se tudo o que acerca d’Ele está escrito no livro. Por isso, 
Maria se apressa a levá -Lo aos outros. As pressas de Maria são as pressas de Jesus. Nos seus passos apressados 
ecoa o amor incontido de Deus, que vem salvar. “O Menino saltou de alegria”. Maria de Nazaré foi a morada 
escolhida para Deus visitar o seu povo. Nela e por Ela, Deus visita a humanidade. Quando Deus visita é para 
libertar. O Messias libertador proclama pela sua voz a alegria de todo o povo. “Eis-me aqui”. “Ao entrar no 
mundo, Jesus disse ao Pai: Eis-me aqui! Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade”. O sim de Cristo e o de 
Maria foram pronunciados em uníssono no momento da Encarnação: “Faça-se”. “Eis-me aqui”. “Feliz daquela 
que acreditou”. A salvação que o Pai nos dá vem-nos pelo cumprimento da sua vontade.

de horror testemunhados por muitos dos que 

ainda estão entre nós.

Não seria, assim, a “descida de mais um 

deus” a estas paragens que poderia estar na 

origem da menor perturbação de uma huma-

nidade agrilhoada a ferro e fogo.

sempre pelo contrário, aquilo que efecti-

vamente vinha abalar os alicerces do mundo 

de então era a “descida” à terra do mais hu-

milde dos homens para redenção dos irmãos 

em desgraça! como seria possível que o mais 

vulgar de entre os homens viesse investido do 

poder do único verdadeiro de entre todos os 

deuses para resgatar pecadores e escravos???

Foi, esse sim, o grande escândalo de Jesus, 

o Filho unigénito de Deus, nascido do Pai antes 

de todos os séculos — o de não vir coroar as 

prepotências de um césar, a rapacidade de um 

herói, os delírios de um sábio ou a arrogância 

de um povo, uma tribo ou uma casta!

o grande escândalo — e a grande novi-

dade! — de Jesus foi a de “apenas” vir anun-

ciar que era possível uma ordem para além 

da do ouro, da vaidade e da servidão! Mais 

do que isso, foi o mesmo anúncio de que o 

reino de Deus era precisamente o dos humil-

des, dos fracos, dos excluídos dos banquetes 

dos poderosos. o grande escândalo foi, efec-

tivamente, o de rasgar um abismo intranspo-

nível entre dois planetas completamente dis-

tintos, entre duas mentalidades que apenas 

podem conviver de costas voltadas: a do des-

prezo dos outros e a do amor universal.

Na nossa era “depois de cristo” não é por 

vezes fácil perceber a revolução que nos trouxe 

o Natal. Banalizado, o cristianismo parece dar 

lugar à ideia de uma “bondade espontânea do 

homem” e de um “progresso natural para um 

mundo mais justo”. infelizmente, não é esse o 

testemunho da história, e para todos nós con-

tinua patente como o extraordinário progresso 

das ciências e das tecnologias a que vimos, faz 

muito, assistindo continua a fazer-se acompa-

nhar por um lamentável rosário de crimes e 

atentados contra a dignidade do Homem.

A cultura em que hoje vivemos banhados 

é a que, exultando, celebra aos mais altos 

brados a morte de Deus e a correspondente 

morte do Homem. contudo, o bem-estar que 

a alimenta e se parece ter instalado entre nós 

faz-se pagar a crédito com letras assinadas 

em branco e apenas se mantém nas platéias 

de um festival histriónico que a cada minuto 

reduz ao silêncio as sirenes de alarme que de 

todos os quadrantes se fazem ouvir.

como cristãos, sabemos que o Natal não 

é um simples memorial, mas o sinal prenun-

ciador daquela Aliança que devemos renovar 

todos os dias. Procuremos, por um momento, 

deixar-nos tomar pelo silêncio, para que possa 

ser ele a brilhar: “Vem senhor Jesus!”

PM

Editorial (cont. da p. 2)



A g E N d A  pA R A  d E z E M b R O

dia 19 · celebração Penitencial · 21h15

dia 24 ·  Noite de Natal solidária · Jantar na cripta 

da igreja da Areosa · 20h00 (inscrições na 

secretaria)  

Missa do galo · 24h

dia 25 · Dia de Natal

ENcONtROS dE  fORMAçãO E  ORAçãO

domingos · grupo do crisma de Adultos · 11h00 

(interrompe as actividades após 16 de Dezembro)

Quartas-feiras · renovamento carismático · 

capela do santíssimo · 15h00

Segundas terças-feiras do mês · Movimento 

esperança e Vida · 15h00

primeiras quintas-feiras do mês · reunião dos 

Visitadores de Doentes · 15h00

EUcARiSt iAS

Segunda a sexta-feira · 8h00 e 19h30

Sábado · 8h00 e 19h00

domingo · 8h00, 10h00, 12h00 e 19h00

capela do bairro S. João de deus · domingo · 

11h00

AtENdiMENtO pElO páROcO

Segunda a sexta-feira · 17h00–19h00

Sábado · 17h00–18h00

cONtActOS

igreja – Secretaria e cartório paroquial

Tel.: 225 499 333 · Fax.: 225 404 722

secretaria@paroquia-areosa.pt

segunda a sexta-feira · 9h30–12h00 e  

14h30–18h00

iNSt itUiçõES dA pARóQUiA

centro Social Areosa · 225 484 821

Jardim infantil e Salas de Estudo pio Xii · 

225 490 515

Escola de Música Santa cecília · 225 488 003

Escola de desporto · 225 401 116 ou 

960 388 079

pavilhão gimnodesportivo · 225 401 116 ou 

917 571 305

Multiusos (cripta) · 935 303 240

cORpO NAciONAl dE EScUtAS

Agrupamento 740-Areosa · 

geral.740@escutismo.pt

•

Mais informações em  

www.paroquia-areosa.pt

Boletim “Pedras Vivas” 

boletimparoquial@paroquia-areosa.pt
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de modo correcto, e contudo corremos o risco de 
a ver ao contrário. Por exemplo, acontece quando 
ela nos parece determinada pela economia de 
mercado, regulada pelas finanças e pelos negó-
cios, dominada pelos poderosos do momento. No 
entanto, o Deus do Natal é um Deus que «mistura 
as cartas»: ele gosta de agir assim! como canta 
Maria no Magnificat, é o senhor que derruba os 
poderosos dos tronos e exalta os humildes, sacia 
de bens os famintos e despede de mãos vazias os 
ricos (cf. Lc 1,52-53). eis o segundo enlevo, a sur-
presa da história!

Um terceiro lugar do enlevo é a Igreja: con-
templá-la com a surpresa da fé significa não limitar-
se a considerá-la somente como instituição reli-
giosa, tal como é; mas senti-la como uma Mãe que, 
apesar das manchas e das rugas — temos tantas! 
— contudo deixa transparecer os lineamentos da 
esposa amada e purificada por cristo senhor. Uma 
igreja que sabe reconhecer os numerosos sinais de 
amor fiel que Deus lhe transmite continuamente. 
Uma igreja para a qual o senhor Jesus nunca será 
uma posse a defender ciosamente: quantos agem 
assim, cometem um erro; ele é sempre Aquele que 
vai ao seu encontro, e ela sabe esperá-lo com con-
fiança e alegria, dando voz à esperança do mundo. 
A igreja que chama o senhor: «Vem, senhor 
Jesus!». A igreja mãe que mantém as suas portas 
escancaradas, e os braços abertos para receber 
todos. Aliás, a igreja mãe que sai pelas suas portas 
para ir com sorriso de mãe ao encontro de todos 
os distantes, para lhes levar a misericórdia de Deus. 
esta é a surpresa do Natal!

No Natal, Deus entrega-se totalmente a nós, 
oferecendo-nos o seu único Filho, que é toda a 
sua alegria. e somente com o coração de Maria, a 
humilde e pobre filha de sião, que se tornou Mãe 
do Filho do Altíssimo, é possível exultar e alegrar-se 
pelo imenso dom de Deus e pela sua surpresa impre-
visível. Que ela nos ajude a sentir o enlevo — estas 
três surpresas: o outro, a história e a igreja — devido 
à Natividade de Jesus, o dom dos dons, o presente 
imerecido que nos traz a salvação. o encontro com 
Jesus levar-nos-á, também a nós, a sentir esta gran-
diosa surpresa! Mas não podemos sentir este enlevo, 
não podemos encontrar Jesus, se não o encontrar-
mos no próximo, na história e na igreja. ☐
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«no outro devemos reconhecer um irmão, 
porque desde que teve lugar o natal de 

Jesus, cada rosto tem gravado em si  
o semblante do Filho de deus»

o evangelho deste domingo de Advento põe em 
evidência a figura de Maria. Vemo-la quando, 
imediatamente depois de ter concebido na fé o 
Filho de Deus, enfrenta a longa viagem de Nazaré 
da galileia até aos montes da Judeia para visitar 
e ajudar isabel. o anjo gabriel revelara-lhe que 
a sua idosa parente, que não tinha filhos, estava 
no sexto mês de gravidez (cf. Lc 1,26.36). Por 
isso Nossa senhora, que traz em si um dom e um 
mistério ainda maior, vai ao encontro de isabel 
e permanece três meses com ela. No encontro 
entre as duas mulheres — imaginai: uma idosa e 
a outra jovem; é a jovem, Maria, que saúda pri-
meiro. o evangelho reza assim: «entrou na casa 
de Zacarias e saudou isabel» (Lc 1,40). e, após 
aquela saudação, isabel sente-se envolvida por um 
grande enlevo — não vos esqueçais desta palavra: 
enlevo. o enlevo! isabel sente-se arrebatada por 
um grande enlevo que ressoa nas suas palavras: 
«Donde me é dado que venha ter comigo a mãe 
do meu senhor?» (v. 43). e cheias de alegria, as 
duas mulheres abraçam-se e beijam-se: a idosa e a 
jovem, ambas grávidas.

Para celebrar o Natal de modo profícuo, 
somos chamados a meditar sobre os «lugares» do 
enlevo. então, quais são estes lugares do enlevo na 
vida quotidiana? são três! o primeiro é o outro, no 
qual devemos reconhecer um irmão, porque desde 
que teve lugar o Natal de Jesus, cada rosto tem gra-
vado em si o semblante do Filho de Deus. sobre-
tudo quando se trata da face do pobre, pois foi 
como pobre que Deus entrou no mundo e foi antes 
de tudo pelos pobres que se deixou aproximar.

outro lugar do enlevo — o segundo — 
onde, se olharmos com fé, sentimos precisamente 
o enlevo é a história. Muitas vezes julgamos vê-la 


