
 
 

 
 
 

 

 

Imaculada 

Conceição 

Hoje é o segundo domingo do Advento, e 

também é 8 de Dezembro, dia de Nossa Senhora 

da Imaculada Conceição. 

Em 1580, Portugal perdeu a independência e 

passou a ser governado pelo rei de Espanha, 

durante 60 anos. No dia 1 de Dezembro de 

1640, Portugal tornou-se de novo indepen-dente. 

O novo rei de Portugal, D João IV, para 

agradecer a Nossa Senhora esta vitória, 

consagrou Portugal a Nossa Senhora e ofereceu-

lhe a coroa dos reis de Portugal. Desde esse dia, 

os reis de Portugal não voltaram a usar coroa 

Por isso, Nossa Senhora da Imaculada 

Conceição (a que às vezes se chama só Nossa 

Senhora da Conceição) é a padroeira de Portugal 

(é como se fosse madrinha de Portugal), tal 

como São Francisco Xavier é o padroeiro da 

nossa paróquia. 

Antigamente, neste dia festejava-se o Dia da 

Mãe. Embora agora o dia da Mãe oficial seja o 

primeiro domingo de Maio, ainda há muitas 

famílias que o continuam a festejar neste dia. 



 

Leitura: Gen 3, 9 - 15 

Leitura do Livro dos Génesis 
Depois de Adão ter comido a maçã, o Senhor chamou-o e disse: - Onde estás? 

Ele respondeu:-  

  -  Aqui, Senhor. Ouvi os vossos passos e, como estava nu, escondi-me. 

Disse Deus:   -  E como sabias tu que estavas nu? Por acaso, comeste do fruto da 

árvore que te tinha proibido? 

Adão respondeu:   -  A mulher que me deste para companheira, deu-me do fruto 

dessa árvore, e eu comi. 

O Senhor perguntou à mulher:   -  Porque o  fizeste? 

A mulher respondeu:   -  A serpente convenceu-me, e eu comi. 

Disse então o senhor Deus á serpente:  -  Por teres feito isso, serás o mais 

desprezível dos animais da terra. Hás--de rastejar no pó todos os dias da tua vida. 

Farei com que haja uma inimizade sem fim entre ti e a mulher, entre os teus 

filhos e os dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu a picarás nos calcanhares. 

O homem deu à mulher o nome de Eva, porque ela foi a mãe de todos quantos 

vivem. 

 

 

 

Evangelho: Lc 1, 26 - 38 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 

Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi mandado por Deus a uma cidade da Galileia 

chamada Nazaré, para falar a uma virgem, que estava noiva de um homem da 

casa de David, chamado José. O nome da virgem era Maria. 

O Anjo entrou na casa onde ela estava e disse: 

 -  Avé, cheia de graça, o Senhor está contigo; bendita és tu entre as mulheres. 

Maria ficou admirada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. 

Disse-lhe o Anjo:   -  Não tenhas medo, porque foste escolhida por Deus entre 

todas as mulheres. Terás um filho a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande 

e será chamado Filho de Deus. O Senhor lhe dará o trono de David, reinará sobre 

a casa de Jacob, e o seu reino não terá fim. 

Maria disse ao Anjo:  -  Mas como será isso, se eu não tenho marido? 

O Anjo respondeu: 

  -  O poder de Deus fará com que isso aconteça. Por isso o menino que vai 

nascer será chamado Filho de Deus. E a tua prima Isabel também terá um filho, 

apesar da sua avançada idade, porque a Deus nada é impossível. 

Maria disse então: 

 -  Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra.” 



 

 

 

Ana e Joaquim (hoje são santos: Santa ____ e São ________) eram ricos e 

podiam ser muito felizes, mas tinham um grande desgosto: já estavam a ficar 

velhos e não tinham nenhum ________. Nesse tempo, o facto de não ter filhos 

era considerado como um castigo de Deus. 

Ana e Joaquim rezavam muito a ______ para que lhes desse a graça de ter um 

filho, e prometeram que, se isso acontecesse, esse filho seria posto ao serviço 

de Deus. 

Finalmente, ao fim de muitos anos, quando Ana e Joaquim já eram demasiado 

velhos para ter filhos, Deus presenteou-os com uma menina, a quem chamaram 

_______. Há até uma lenda que diz que o nascimento de Maria também foi 

anunciado por um _______ a Santa Ana, e a São Joaquim num sonho, quando 

ele estava nos montes com os pastores. 

Os pais ficaram muito contentes com o nascimento de Maria e, quando ela fez 

três anos, levaram-na ao templo onde ela cresceu e foi educada, ao serviço de 

Deus, como tinham prometido. Maria ficou no templo até casar com São 

_______, que também foi indicado por Deus para ser o esposo de Maria, 

porque viria a ser o _______ adoptivo de Jesus. 

Como Maria tinha sido escolhida por Deus para ser a Mãe de ______, Deus 

quis que ela nascesse sem o pecado original, aquele pecado de desobediência 

que fizeram Adão e Eva, e que faz com que todos os bebés tenham esse pecado 

até serem baptizados. Por isso se chama Nossa Senhora da Imaculada _______, 

porque não teve a mancha do pecado original, desde a sua concepção. 
 

CONCEIÇÃO                  ANJO                MARIA                     ANA                   DEUS 

JOSÉ                         FILHO                     JESUS                   JOAQUIM                  PAI 

                             

              
Nascimento de Maria                       Apresentação de Maria no templo                  Casamento de Maria com José 



 

 

 
 

 

 
 

 

Esta é a semana do Perdão. Vais fazer as pazes com quem estiveres 

zangado, e pedir desculpa se ofendeste alguém. Com o teu esforço para 

seres melhor, vais colorir a tua ÁRVORE DO ADVENTO 


