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Santa Maria, Mãe de Deus 
1 de Janeiro 

 

Neste dia, celebramos várias comemorações:  
- O 1º dia do ano de 2023;  
- A Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus;  
- O "Dia Mundial da Paz".  

 

1º. Celebra-se o PRIMEIRO DIA DO ANO CIVIL: 

É o início de uma caminhada que desejamos percorrer com 

a Bênção de Deus. 

Como será este ano de 2023? 

Temos 366 dias para fazermos os nossos planos e reto-

marmos o caminho que nos falta percorrer, com a força da 

esperança de que o “amanhã” será melhor do que “hoje”. O 

novo ano será certamente mais feliz, na medida em que 

abrirmos os nossos corações aos outros. 

Se dermos mais amor e carinho, receberemos muito mais, 

em troca. 

 

2º. Celebra-se, também, a solenidade de SANTA MARIA, 

MÃE DE DEUS: Aquela que, com o seu Sim ao projecto de 

Deus, nos ofereceu Jesus cujo nascimento celebrámos, há 

dias. 

Ao iniciarmos esta caminhada de um ano novo, vamos fazê-

lo com a protecção de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Mãe 

da Igreja. Que Ela nos acompanhe todos os dias do ano. 

 

3º. Celebra-se, também hoje, o DIA MUNDIAL DA PAZ:  

Neste dia, a Igreja quer lembrar-nos, que a paz anunciada 

pelos anjos em Belém, é possível e devemos esforçar-nos, 

todos os dias, para construí-la: 

PAZ no coração... PAZ na família... PAZ na vizinhança... 

PAZ na comunidade... 

Como habitualmente, o Dia Mundial da Paz é celebrado no 

dia 1 janeiro, e neste ano, tem como tema “A paz como ca-

minho de esperança: diálogo, reconciliação e conversão 

ecológica”. 

Na mensagem, o Santo Padre começa por afirmar que “A paz 

é um bem precioso, objeto da nossa esperança; por ela aspira 

toda a humanidade. A Paz é possível se os homens do mun-

do quiserem 

 

As leituras bíblicas de hoje, evocam estes factos: 

A 1ª Leitura refere que Deus ensinou a Moisés uma bên-

ção, para ser recitada sobre o Povo de Israel, no fim das ce-

lebrações litúrgicas, a pedir a Deus a paz para todos.  

Esta paz que em si concentra todos os bens, é um dom de 

Deus. 

Foi para trazer  a Paz à terra, a partir do coração de cada 

homem, que Jesus veio ao mundo.  

 

As BÊNÇÃOS DE DEUS chegam até nós pelo Seu Filho Je-

sus. Por Ele, Deus Pai faz chegar até nós a Sua vida divina. 

A vida de Deus deve ser acolhida no coração com amor e 

gratidão e, depois, transformada em gestos concretos de 

amor e de paz.  

PEDIR AS BÊNÇÃOS DE DEUS: é uma maneira de reco-

nhecermos a nossa dependência de Deus, todos os dias do 

novo ano. 

 

A 2ª Leitura afirma que Deus enviou o seu Filho, nascido de 

uma MULHER, para nos libertar da escravidão da Lei.  



 2 

Por isso, já não somos escravos,  

mas "filhos" que partilham a vida de Deus,  

com direito a entrar no Céu. 

 

O Evangelho: apresenta-nos Maria completamente feliz, ao 

receber a visita dos pastores...  

Vamos reflectir algumas passagens deste Evangelho: 

1. Os Pastores, pobres e marginalizados, foram os primeiros 

a receberem a notícia do nascimento de Jesus, e dirigiram-se 

"apressadamente ao encontro do Menino. 

Esta atitude dos pastores sublinha a ânsia com que os po-

bres esperam a acção de Deus, nas suas vidas, tantas vezes 

esfrangalhadas pela miséria. 

    

2. A Reacção dos pastores: 

   Eles glorificavam e louvavam a Deus por tudo o que ti-

nham visto e ouvido. 

Estes sentimentos que eles sentiram são a alegria pela li-

bertação que se converteu em acção de graças a Deus. 

   Eles tornam-se assim porta-vozes do anúncio libertador, 

provocando admiração e interesse em todos os que escuta-

vam os seus testemunhos. 

 

3. A Atitude de Maria: 

   Ela "conservava todas as palavras que ouvia, meditando-

as no seu coração".  

Nossa Senhora assistia a todos estes acontecimentos,  

ouvia as palavras dos pastores  

e, numa atitude contemplativa,  

lia continuamente os acontecimentos,  

para descobrir o seu sentido mais profundo. 

A pouco e pouco, Nossa Senhora foi descobrindo qual era a 

vontade de Deus e qual era a missão salvadora de Seu Filho 

Jesus. 

 

E qual será a nossa Atitude? 

- Tal como os Pastores, devemos estar alegres e agradeci-

dos pelas maravilhas de Deus que estamos vendo e ouvin-

do… 

- Tal como Maria, devemos estar atentos aos sinais de 

Deus, conservando e meditando a Palavra de Deus nos nos-

sos corações… 

 

Ao começarmos este ANO NOVO, que planos teremos 

para ele? 

Vamos vivê-lo com muito amor à vida que Deus nos deu, 

porque: 

- Viver é acreditar, é ter esperança de que cada dia que se 

vive é o mais belo da nossa vida! 

- Viver é renascer em cada dia… é sorrir… é tornar os ou-

tros felizes… 

- Viver é amar… é lutar por um ideal… é nunca se dar por 

vencido… é nunca cruzar os braços… 

- Viver é dar-se gratuitamente ao serviço dos outros! 

   BOM ANO NOVO de 2023. 
 


