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Santo natal

Os Arautos do Evangelho imploram ao Menino-Deus 
abundantes graças para todos os coordenadores e famílias 
que recebem o Oratório do Imaculado Coração de Maria 
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Nenhum profe-
ta anterior go-
zou de tão al-
to discernimen-
to. Todos anun-
ciavam um fu-
turo, enquanto 
João apontava 
o Salvador na 
sua presença. 

João rejeitou 
a glória e 
cresceu em 
honra 

S. João verá o lento apaga-
mento da sua obra, o de seu pró-
prio nome e até o de seus discí-
pulos, porque um outro Varão o 
sucedeu, muito mais luminoso 
do que ele. Porém, diante desse 
quadro, em nada se sentirá hu-
milhado; ele tornou-se o exem-
plo para tantas almas santas que 
— na escuridão dos claustros, 
ou no silêncio interior em meio 
à agitação do mundo, sacerdo-
tes, religiosas, ou até mesmo no 
lar, desconhecidas, esquecidas, 
e às vezes desprezadas — repe-
tem com o Precursor: «É preci-
so que Ele cresça e que eu dimi-
nua» (Jo 3, 30).

Essa pregação de João nos 
vale até hoje e permanecerá in-
dispensável até à consumação 

dos séculos, dado o orgulho que 
herdamos desde nossa saída do 
Paraíso, vício que nos segue a 
cada passo até à hora de nossa 
morte.

E se João retornasse nos dias 
de hoje, apareceria ele como 
uma voz que clama no deserto? 
Basta lançar um olhar atento so-
bre a aridez da nossa atual huma-
nidade que, depois de perder a 
noção de pecado, não mais levan-
ta os olhos a Deus e não se cansa 
de aplicar todos os esforços pa-
ra ressecar na fonte o orvalho da 
graça que nos cai do Céu. 

Resta-nos implorar que, co-
mo há dois milénios, novamente 
as preces da Virgem de Nazaré 
façam chover o Justo sobre este 
terrível deserto em que na atua-
lidade existimos e nos movemos.

Mons. João S. Clá Dias, EP

O precursor
do Messias

S João Batista foi o fecho da 
Antiga Lei e a abertura da 

Nova, isto é, a era do Evangelho. 
Ele surge como uma espécie de 
limite entre o fim do Judaísmo e 
o início do Cristianismo.

Educado pelo Espírito Santo
O seu crescimento e edu-

cação ocorreram no meio de 
uma atmosfera feita de contem-
plação, penitência e contínua 
oração.

Deus foi o seu mestre, a as-
cese a sua companhia, e a sua via 
a santidade, daí o fortalecimen-
to de seu espírito (cf. Lc 1, 80). 
Deduz-se do seu modo de ser 
e agir o quanto ele foi cheio do 
Espírito Santo «desde o seio da 
sua mãe» (Lc 1, 15) e quão gran-
de sua docilidade em seguir os 
seus ensinamentos.

Quando chegou o momen-
to de realizar a sua missão pú-
blica, apresentou-se revestido 
de trajes inteiramente fora dos 

costumes da época: «um vesti-
do feito de peles de camelo e 
um cinto de couro em volta dos 
rins», e sua alimentação não pas-
sava de «gafanhotos e mel silves-
tre» (Mt 3, 4). 

Mais do que um profeta
O precursor do Messias as-

sumiu o papel de profeta sem o 
declarar abertamente, mas, aqui 
também, as suas características 
colocam-no acima de todos os 
que o antecederam; ele foi «mais 
que um profeta» (Mt 11, 9). Por 
isso São Roberto Belarmino, 
num dos seus sermões, comen-
ta o quanto foi glorioso para São 
João o ter apontado para um 
Messias de aparências tão humil-
des e, apesar disso, ter tido a ou-
sadia de chamá-Lo de «Cordeiro 
de Deus» (Jo 1, 29), de «Filho de 
Deus» (Jo 1, 34); e ademais, de-
vido à sua imediata proximidade 
com o Salvador, recebeu a maior 
das clarividências sobre Ele. 

Ecce Agnus Dei - Retábulo de Bergheim - Colmar (França)



Visitas à Santa Casa de 
Misericórdia do Montijo

Os Arautos do Evangelho 
também foram convidados pa-
ra a celebração da Eucaristia, 
por ocasião do 8º aniversá-
rio da Unidade de Cuidados 

Continuados S. Rafael, da Santa 
Casa da Misericórdia do Montijo 
(Diocese de Setúbal). Além dos 
utentes, estiveram presentes a 
directora, Dra. Alda Beatriz e 

os representantes da 
equipa deste sector de 
apoio social e cuidados 
de saúde. Celebrou 
a Eucaristia o sacer-
dote Arauto P. Jorge 
Filipe Teixeira Lopes, 
EP, acompanhado de 
um pequeno côro da 
instituição. 

Marcando o mês do 
Rosário, e o dia da úl-
tima aparição de Nossa 
Senhora em Fátima, 13 
de Outubro, os Arautos 
do Evangelho propor-
cionaram a visita da 
imagem peregrina do 
Imaculado Coração de 
Maria ao Lar de S. José, estru-
tura pertencente à Santa Casa 
da Misericórdia do Montijo 
(Diocese de Setúbal). Com a pre-
sença de algumas responsáveis  

e membros da equipa deste sec-
tor, os idosos tiveram a alegria 
de participar de um momento 
de oração intensa, animado com 
cânticos marianos.
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O primeiro dever dos católicos
Durante a quadra natalícia 

sentimo-nos envoltos no misté-
rio de um Deus que Se faz pe-
queno para nos salvar. Sendo Ele 
a própria Sabedoria Encarnada, 
mostra-nos que as suas «delícias 
são estar com os filhos dos ho-
mens» (Prov. 8, 31). Atraídos pa-
ra o Menino do presépio, lem-
bremo-nos sempre do que nos 
ensina o Apóstolo São João, que 
«a caridade (de Deus) consiste 
nisto: em não termos sido nós os 
que amámos a Deus, mas em ter 
sido Ele que nos amou e enviou 
o seu Filho, como vítima de pro-
piciação pelos nossos pecados» 
(1Jo 4, 10).

Profundamente reconhe-
cedores do Seu amor para con-
nosco, consideremos então os 
nossos deveres de filhos, atra-
vés da obra do padre Leo Trese 
(†1970), A Fé Explicada1, um 
verdadeiro clássico da  espiritu-
alidade católica:

*    *    *
O supremo destino do ho-

mem é dar honra e glória a Deus. 
Para isso fomos feitos. Qualquer 
outro motivo para nos criar teria 

sido indigno de Deus. É, pois, 
correto dizer que Deus nos fez 
para sermos eternamente felizes 
com Ele. Mas a nossa felicidade 
é uma razão secundária do nos-
so existir; é a consequência de 
cumprirmos o fim primário pa-
ra que fomos destinados: glorifi-
car a Deus. 

Não é de surpreender, 
pois, que o primeiro dos Dez 
Mandamentos nos recorde es-
sa obrigação: «Eu sou o Senhor 
teu Deus», escreveu Deus nas 
tábuas de pedra de Moisés, «não 
terás outros deuses diante de 
Mim».

Desde Adão a lei natural exi-
gia do homem a prática do cul-
to a Deus, da justiça, da vera-
cidade, da castidade e das de-
mais virtudes morais. Deus ape-
nas gravou em tábuas de pedra 
o que a lei natural já exigia do 
homem. 

Mas, no Monte Sinai, Deus 
também não nos entregou um 
tratado exaustivo da lei moral. 
Limitou-se a proporcionar uma 
lista dos pecados mais graves 
contra as virtudes mais impor-
tantes: idolatria contra a virtude 

1 TRESE, Leo. A Fé Explicada. São Paulo: Quadrante, 1999. 
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da religião, profanação contra a 
reverência, homicídio e roubo 
contra a justiça, perjúrio contra 
a veracidade e a caridade; e dei-
xou ao homem essas virtudes co-
mo guias onde enquadrar os de-
veres de natureza similar.

Podemos dizer que poucos 
de nós se acham em situação de 
cometer um pecado de idolatria 
em sentido literal. Mas já se po-
deria falar figurativamente da-
queles que rendem culto ao fal-
so deus de si mesmo: aos que co-
locam as riquezas, os negócios, o 
êxito social, o prazer mundano 
ou o bem-estar físico acima dos 
seus deveres para com Deus. 

Sabemos que a virtude da fé 
é infundida em nossa alma junta-
mente com a graça santificante, 
no momento do Batismo. Mas a 
virtude da fé ficaria atrofiada em 
nossa alma se não a vitalizásse-
mos mediante atos de fé. A pa-
lavra divina contém mais certe-
za que todos os tubos de ensaio 
e arrazoados lógicos do mundo.

Este dever de dar culto a 
Deus pela fé impõe-nos umas 
obrigações concretas. Deus não 
faz as coisas sem motivo. É evi-
dente que, se nos deu a conhecer 
certas verdades, é porque de al-
gum modo elas nos seriam úteis 
para alcançarmos o nosso fim, 

que é dar glória a Deus pelo co-
nhecimento, pelo amor e pelo 
serviço.

Para um não católico, isto sig-
nifica que, mal começa a suspei-
tar que não possui a verdadeira 
religião revelada por Deus, está 
obrigado imediatamente a pro-
curá-la. Quando a encontra, está 
obrigado a abraçá-la, a fazer o 
seu ato de fé. Nós não po-
demos julgar ninguém, 
pois só Deus lê os co-
rações, mas todo 
sacerdote, no de-
curso do seu mi-
nistério, encon-
tra pessoas que 
parecem estar 
convencidas de 
que a fé cató-
lica é a verda-
deira e, con-
tudo, não 
entram na 
Igreja. É co-
mo se o pre-
ço lhes pa-
recesse ex-
cessivamen-
te eleva-
do; perda 
de amigos, 
de negó-
cios ou de 
pres t í g io . 
Às vezes, o 

obstáculo é o temor de desgostar 
os pais segundo a carne, como se 
a lealdade para com eles tivesse 
precedência sobre essa lealdade 
superior que devemos ao nosso 
Pai Deus.

O primeiro mandamento 
nos pede que façamos atos de 
fé, que prestemos culto a Deus 

pela adesão explícita da nos-
sa mente às suas verdades, 

uma vez alcançado o 
uso da razão.

Não é sufi-
ciente procurar 
conhecer a ver-
dade, nem po-
demos limitar-
-nos a prestar-
-lhe o nosso 
assentimen-
to interior. O 

primeiro man-
damento requer 
que, além disso, 

façamos pro-
fissão externa 
da nossa fé. 
Esta obriga-
ção passa a 
ser impera-
tiva sempre 
que a hon-
ra de Deus 
ou o bem-
-estar do 

próximo o requeiram. A honra 
de Deus o requer quando omi-
tir essa profissão de fé equivale-
ria a negá-la.  E esta obrigação 
não se aplica somente aos casos 
extremos, em que nos é exigida a 
negação expressa da nossa fé, co-
mo na antiga Roma ou nos atu-
ais países comunistas, mas tam-
bém à vida ordinária de cada um. 
Podemos ter reparos em expres-
sar a nossa fé por medo de que 
prejudique os nossos negócios, 
por medo de chamar a atenção, 
por medo às ironias ou ao ridí-
culo. O católico que assiste a 
um congresso, o católico que es-
tuda na Universidade, a católi-
ca que participa em reuniões so-
ciais, pode encontrar-se em si-
tuações em que ocultar a sua fé 
equivalha a negá-la, em prejuízo 
da honra devida a Deus.

E muitas vezes, quando fugi-
mos de professar a nossa fé por 
covardia, o próximo sofre tam-
bém. Muitas vezes um irmão ou 
irmã de fé mais fraca observa a 
nossa conduta antes de decidir 
a sua forma de agir. Realmente, 
enfrentaremos muitas situações 
em que a necessidade concreta 
de dar testemunho da nossa fé 
surgirá da obrigação de fortale-
cermos com o nosso exemplo a 
fé dos outros.

Santíssima Trindade



foi-se espalhando pelo resto da 
Europa. Chegada a Portugal a 
receita foi adaptada, adqui-
riu a forma de coroa com que 
é vendido atualmente e pas-
sou a ser associado à época na-
talícia. A introdução da fava 
vem do tempo dos Romanos, 
em que era costume durante as 
festividades eleger-se o «rei da 
festa» colocando-se uma fava 
num bolo. Já a introdução do 
brinde como recompensa (fi-
cando o perdedor com a fava) 
é uma criação portuguesa, em-
bora es te costume tenha sido 
proibido, há alguns anos, por 
apresentar risco de asfixia, so-
bretudo para as crianças. 

Apesar do nome «Bolo-
Rei» não vir, como erronea-
mente se pensa, do dia de Reis 
– a nomenclatura «Rei» é ape-
nas uma indicação da rique-
za de ingredientes com que 
é feito, tornando-o no bolo 
«maior» das festividades – is-
so não impediu a tradição oral 
de o associar aos Reis Magos, 
havendo inclusive uma len-
da portuguesa que lhes atri-
bui a origem do bolo e lhe dá a 
simbologia.

Conta a lenda que num país 

distante viviam três homens sá-
bios que analisavam e estuda-
vam as estrelas e o céu. Estes 
homens chamavam-se Gaspar, 
Melchior e Baltazar, a que a 
tradição deu a nomeação de 
«três Reis Magos».

Numa noite, ao analisa-
rem o firmamento celeste, vi-
ram uma nova estrela, muito 
mais brilhante que as restan-
tes, que se movia pelo céu, e in-
terpretaram-na como um avi-
so de que o Filho de Deus nas-
cera. Resolvidos a segui-la, le-
varam consigo três presen-
tes: incenso; ouro e mirra, pa-
ra poder presentear o Messias 
recém-nascido. 

Chegados à cidade de 
Belém, já perto da gruta onde 
estava o Menino Jesus, os Reis 
Magos depararam-se com um 
dilema: Qual deles teria o pri-
vilégio de oferecer primeiro o 
seu presente? Esta pergunta 
gerou uma amável disputa en-
tre os três, pois cada qual que-
ria ceder ao outro a primazia. 

Um artesão que por ali pas-
sava ouviu a conversa e pro-
pôs uma solução para o proble-
ma de maneira a ficarem todos 
satisfeitos. Pediu à sua mulher 

Ao aproximarem-se as fes-
tividades do Nascimento do 
Salvador, somos todos envol-
vidos pela atmosfera de bên-
çãos e graças que lhe são pró-
prias e, exultando com o pro-
feta, cheios de reconhecimen-
to exclamamos: «Um filho nos 
foi dado!» (Is 9, 6). Aquele que 
é, de facto, o «Príncipe da paz» 
(Is 9, 6), transbordante de mi-
sericórdia e bondade, vem abrir 
novamente as portas do Céu 
ao homem irremediavelmente 
perdido pelo pecado dos nossos 
primeiros pais.

Os homens, partícipes desse 
magnífico dom do Altíssimo, ex-
pandem a sua alegria multipli-
cando os gestos de solidariedade

e benquerença aos seus mais 
próximos, num desejo de que a 
mensagem que o Divino Infante 
veio trazer ressoe «por toda a 
terra» (Sl 18, 5).

Entre as inúmeras for-
mas de benevolência manifes-
tadas na época natalícia, en-
contramos as deliciosas igua-
rias que costumam figurar nas 
mesas durante o intenso con-
vívio familiar, constituindo es-
te uma das maiores alegrias 
que podemos ter neste «vale de 
lágrimas».

No presente artigo, como 
exemplo muito típico destes 
manjares natalícios, daremos 
especial destaque ao Bolo-Rei .

O Bolo-Rei é o bolo tradi-
cional natalício português por 
excelência. A sua origem tem 

várias raízes. A ideia 
de um bolo mis-
turado com fruta 
cristalizada terá 
surgido na corte 
do rei Luís XIV, 
em França, que 
com os tempos 

A lenda do Bolo-Rei



que fizesse um bolo e que na 
massa colocasse uma fava. 

Mas a mulher não se limi-
tou a fazer um simples bolo; 
conseguiu uma forma de ali 
representar os presentes que 
os três soberanos levavam. 
Confeccionou um bolo cuja 
côdea dourada simbolizava o 
ouro, as frutas cristalizadas a 
mirra e o açúcar de polvilhar 
o incenso. Depois de cozido, o 
bolo foi repartido em três par-
tes e aquele a quem saiu a fa-
va teve a graça de ser o pri-
meiro a oferecer o seu presen-
te ao Menino Jesus.

*    *    *
Caro leitor, como os Reis 

Magos, apressemo-nos a ofe-

recer ao Menino Deus todos 
os dons que d’Ele mesmo rece-
bemos: a nossa vida, os nossos 
bens, a nossa família, os nos-
sos amigos e as nossas capaci-
dades intelectuais e físicas.

Sobretudo agradeçamos-
-Lhe o dom da sua Graça que 
Ele nos veio trazer em abun-
dância. Com efeito, diz o sal-
mista: «a vossa graça vale mais 
do que a vida. Por isso, os 
meus lábios hão de cantar-Vos 
louvores.»(Sl 62, 4).

Sim! A homenagem da 
nossa adoração e a plena sub-
missão aos sublimes desígnios 
que Ele tem para com cada 
um de nós e para com toda a 
humanidade. 

A palavra do 
sacerdote Pe. Jorge F. Teixeira Lopes, E.P.

Quantos de nós, neste Natal de 2021, se ajoelharão diante de um pre-
sépio para agradecer? Quantos se inclinarão, dizendo: «Senhor, muito 
obrigado por tantas graças, muito obrigado por Vossa Encarnação»?

São Tomás recorda que a gratidão é uma virtude humana ligada à 
Justiça, que contém vários graus: o primeiro, é precisamente o reconhe-
cimento do benefício recebido (ut recognoscat), o que não é difícil, basta 
um pingo de educação; o segundo, é louvar e dar graças pelo que se rece-
beu (ut gratias agat); já o terceiro, consiste em retribuir ao benfeitor (ut re-
tribuat), de acordo com as possibilidades de cada um e as circunstâncias 
de tempo e lugar.  

Este último género de gratidão é raro, pois compromete, obriga. É 
uma gratidão de poucos, de almas verdadeiramente nobres, que — como 
refere a etimologia do nosso ‘obrigado’ — se sentem ob-ligatas, isto é, vin-
culadas, porque devedoras, para com quem as favoreceu. 

S. João Baptista é disso um belíssimo exemplo. Também os reis Magos 
quando, ao se despojarem do fausto e da etiqueta de suas côrtes orien-
tais, se ajoelharam e adoraram o Menino. Seus tesouros — ouro, incen-
so e mirra — testemunhavam reconhecimento e gratidão: reconheciam 
naquele Menino, Deus, e agradeciam-Lhe a condescendência em lhes vir 
salvar. Seus presentes, e mais ainda, sua atitude, eram uma pura restitui-
ção. Reconheciam naquela Criança o «Soberano das nações» (Is 55,4), o 
«Rei dos reis» (Ap 19,16), a quem tudo pertence. 

Precisava Jesus desses presentes? Não, mas não deixou de sorrir, agra-
dado pela oferta. Afinal, eles souberam agradecer! S. Tomás ensina que 
a gratidão deve, ao menos na intenção, superar o favor recebido. E há dí-
vidas que são, por natureza, insolváveis, sobretudo em relação a Deus: 
«Como agradecerei ao Senhor tudo quanto Ele me deu?» (Sl 115), indaga 
o salmista. E assim, a intenção pura do coração dos reis viria a colmatar o 
que faltava à restituição dos dons divinos.  

E eu, caríssimo leitor, agradeço a Jesus, meu Salvador? Que retribui-
ção lhe presto? Ou, contrariamente aos reis, que se sentiram ob-ligatos 
para com o Senhor, vivo «desobrigado» de Deus? Neste Natal, peçamos à 
Santíssima Virgem um profundo senso de restituição. 

Tempo de salvação, tempo de restituição
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