
DOMINGO
Domingo II do Advento 

Solenidade da Imaculada 
Conceição da Virgem 

Santa Maria, Padroeira 
principal de Portugal

Gen 3, 9-15. 20
Rom 15, 4-9

Lc 1, 26-38
SEGUNDA

S. João Diogo 
Is 35, 1-10

Lc 5, 17-26
TERÇA

Bem-aventurada Virgem 
Maria de Loreto

Is 40, 1-11
Mt 18, 12-14

QUARTA
S. Dâmaso I, papa

Is 40, 25-31
Mt 11, 28-30

QUINTA
Nossa Senhora de Guadalupe

Is 41, 13-20
Mt 11, 11-15

SEXTA
S. Luzia, virgem e mártir 

Is 48, 17-19
Mt 11, 16-19

SÁBADO
S. João da Cruz, presbítero de 

doutor da Igreja
Sir 48, 1-4. 9-11

Mt 17, 10-13
PRÓXIMO DOMINGO 

Domingo III do Advento
Is 35, 1-6a. 10

Tg 5, 7-10
Mt 11, 2-11
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OFERTÓRIOS Neste fim-de-semana, o pri meiro de 
Dezembro, os ofertórios das Missas des tinam-se a 
ajudar a pagar a dívida contraída com a construção 
da Igreja. Sejam generosos!
TERÇO DOS HOMENS Na próxima sexta-feira, dia 
13 de Dezembro, realiza-se mais um Terço dos Ho-
mens, a partir das 21h15 na Igreja Paroquial.
Serão acolhidos todos os homens para rezar um ter-
ço meditado.
Esta iniciativa de um grupo de Homens de 
Schoensttat, que se realiza no dia 13 de cada mês, 
responde ao pedido de Nossa Senhora em Fátima e 
testemunha a nossa Fé.
REUNIÃO SOBRE O MATRIMÓNIO  “Bases da Fa-
mília/Vínculos familiares – Com ou sem telemóvel” 
é o tema da segunda Reunião sobre o Matrimónio, 
a realizar no dia 12 de Dezembro, pelas 21h30, na 
Igreja Paroquial, sob a orientação do casal Mi e Chi-
co Cardoso.
QUERMESSE DE NATAL  A Quermesse de Na-
tal está em pleno funcionamento, até ao próximo 
Domingo, dia 15 de Dezembro, dia em que, pelas 
17h00, será feito o sorteio das rifas.
O horário de funcionamento é o seguinte:
na Igreja Paroquial de 3ª a Domingo, entre as 11h00 
e as 19h00;
na Igreja de Caselas aos Domingos, entre as 10h00 e 
as 12h00 (em Caselas a Quermesse prolonga-se até 
30 de Dezembro).
Venham fazer as vossas compras de Natal e ajudem 
a Paróquia a amortizar a dívida contraída para a 
construção da Igreja Paroquial.
PRESÉPIO  Mais uma vez obra de Emanuel Beren-
guel, Manuel Orlando Pereira, Leonor Ferreira e de 
Agnelo Fernandes, o presépio da nossa Paróquia já 
está junto à escultura do nosso Padroeiro. Tem sido 
muito elogiado e de ano para ano a equipa respon-
sável consegue ainda melhorá-lo!
DINHEIROS PARA A IGREJA
Quiosque – 58,65 €
Caixas – 23,84 €

PA R Ó Q U I A

É através de homens e mulheres atentos 
aos projectos de Deus e de coração disponível 

para o serviço dos irmãos que Deus actua no mundo, 
que Ele manifesta aos homens o seu amor, 

que Ele convida cada pessoa a percorrer 
os caminhos da felicidade e da realização plena.

Dehonianos 

EVANGELHO DESTE DOMINGO
Lc 1, 26-38

Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus 
a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma 
Virgem desposada com um homem chamado José, 
que era descendente de David.O nome da Virgem 
era Maria.Tendo entrado onde ela estava, disse o 
Anjo: «Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo».
Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava 
que saudação seria aquela.Disse-lhe o Anjo: «Não 
temas, Maria, porque encontraste graça diante de 
Deus. Conceberás e darás à luz um Filho, a quem po-
rás o nome de Jesus.
Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. O 
Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David; rei-
nará eternamente sobre a casa de Jacob e o seu rei-
nado não terá fim».Maria disse ao Anjo: «Como será 
isto, se eu não conheço homem?».
O Anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti 
e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. 
Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho 
de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também 
um filho na sua velhice e este é o sexto mês daquela 
a quem chamavam estéril; porque a Deus nada é im-
possível».Maria disse então: «Eis a escrava do Senhor; 
faça-se em mim segundo a tua palavra».

SÃO FRANCISCO XAVIER, 3 DEZEMBRO
“Eterno Deus, Criador de todas as coisas, lembrai-
-Vos que as almas dos gentios são unicamente 
obra de Vossas mãos e criadas à Vossa imagem 
e semelhança.
Lembrai-Vos, Senhor, que Jesus Cristo, Vosso Fi-
lho, sofreu por Sua salvação morte atrocíssima.
Não permitais, pois, que o Vosso Divino Filho seja 
por mais desprezado pelos infiéis e pecadores; 
mas, antes, aplacado pelas orações dos Vossos 
escolhidos e da Igreja, esposa do Vosso bendi-
tíssimo Filho, recordai-Vos da Vossa misericórdia 
e, esquecendo a sua idolatria e infidelidade, fa-
zei que também eles conheçam e amem a Jesus 
Cristo, nosso Senhor, que é a nossa saúde, vida e 
ressurreição pelo qual fomos salvos e libertados, 
e a quem seja dada glória por todos os séculos 
dos séculos. Amen”.

Imaculada Conceição, Joan de Joanes

SALMO RESPONSORIAL Salmo 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4
REFRÃO: Cantai ao Senhor um cântico novo: 
o Senhor fez maravilhas.



EIS-ME É A PALAVRA-CHAVE DA VIDA!
Papa Francisco, 2018

COMO VIVEM OS CRISTÃOS A PASSAGEM DO TEMPO?
Alfonso Berlanga, Celebração Litúrgica (adaptado)

Assinala a passagem de uma vida horizontal, centra-
da em nós e nas nossas necessidades, para uma vida 
vertical, projectada para Deus. 
Eis-me significa estar disponível para o Senhor, é a 
cura para o egoísmo, mas é o antídoto contra uma 
vida insatisfeita, à qual falta sempre algo. 
Eis-me é o remédio contra o envelhecimento do 
pecado, é a terapia para permanecer jovem dentro. 
Eis-me significa acreditar que Deus conta mais que o 
meu ego. Significa escolher apostar no Senhor, dócil 
às suas surpresas. 
Por isso, dizer-Lhe eis-me é o maior louvor que Lhe 
podemos oferecer. Por que não começar assim os 
dias, com um “eis-me, Senhor”? Seria bom dizer to-
das as manhãs: “Eis-me, Senhor, que hoje se cumpra 
em mim a tua vontade!”. 
Maria acrescenta: «Faça-se em mim segundo a tua 
palavra». Não diz: “Faça-se em mim segundo a mi-
nha vontade”, mas “segundo a tua”. Não põe limites 
a Deus. Não pensa: “Dedico-me um pouco a Ele, 
despacho-me e depois faço o que eu quiser”. Não, 
Maria não ama o Senhor quando lhe apetece, de 
modo descontínuo. Vive confiando completamente 
em Deus. 
Eis o segredo da vida. Tudo pode quem confia total-
mente em Deus. 
Deus é Pai, o mais terno dos pais, e deseja a confian-
ça dos filhos. No entanto, quantas vezes suspeita-
mos d’Ele! Pensamos que possa mandar-nos alguma 
provação, privar-nos da liberdade, abandonar-nos. 
Maria vence esta primeira tentação com o seu eis-
-me! E hoje olhemos para a beleza de Nossa Senho-
ra, que nasceu e viveu sem pecado, sempre dócil e 
transparente a Deus.
Isto não quer dizer que para Ela a vida foi fácil, não! 
Permanecer com Deus não resolve magicamente os 
problemas. 
Eis a atitude sábia: não viver dependendo dos pro-
blemas – quando um acaba, apresenta-se outro – 
mas confiando em Deus, fiando-se d’Ele todos os 
dias: Eis-me! 

Chega o Advento, tempo de gozo e de espera 
contemplativa. O Ano Litúrgico volta a reiniciar-se, 
subindo a espiral com uma nova volta. O tempo li-
túrgico ficou suspenso com a Solenidade de Cristo, 
Rei do Universo e Rei do tempo. E, em poucas horas, 
a Igreja recomeça o seu modo particular de viver o 
tempo, adiantando-se ao novo ano civil.
O tempo do Advento tem uma dupla índole: é o 
tempo de preparação para as solenidades do Natal, 
nas quais se comemora a primeira vinda do Filho 
de Deus aos homens e é o tempo em que, por esta 
recordação, se dirigem as mentes para a espera da 
segunda vinda de Cristo no fim dos tempos. 

Para potenciar a espera messiânica definitiva, a litur-
gia no seu Leccionário dá voz a certos personagens 
que a encarnaram e proclamaram: Isaías, profeta do 
anseio pela chegada do Messias; João Baptista, mo-
delo do itinerário para chegar ao Emanuel; e Maria, 
aurora que anuncia a iminente chegada do Espera-
do do povo hebreu e das nações. Junto às figuras 
do profeta e do Baptista encontra-se Maria, a virgem 
prudente que aguarda a promessa de Israel.

Nativity, Fra Angelico

O eco mariano destes dias ressoa como um cântico 
discreto: Maria é a cheia de graça, a bendita entre 
as mulheres, Virgem e Esposa de José, Escrava do 
Senhor. É a nova Eva que restabelece o desígnio de 
Deus com a sua obediência. É a filha de Sião, repre-
sentante do antigo e do novo Israel. Virgem fecun-
da do “faça-se”, virgem da escuta e do acolhimento: 
antecipa, porque acolhe, o Vem, Senhor Jesus! Nela 
o povo cristão encontra uma presença materna e 
serena e um exemplo de atitude espiritual. 
Neste sentido, a solenidade da Imaculada não repre-
senta uma ruptura, mas uma parte do mistério: Ma-
ria é o fruto eminente da vinda redentora de Cristo, 
protótipo da humanidade redimida e “começo da 
Igreja, sua bela esposa, sem mancha nem ruga”. 
O Missal matiza em cada um dos quatro domingos 
do Advento o tom espiritual de cada semana na sua 
oração colecta: oscila-se entre o desejo de sair ao 
encontro de Cristo glorioso com as boas obras (Do-
mingos I e II), até à espera jubilosa do seu nascimen-
to (Domingo III), para terminar com a contemplação 
unitária da sua vida, orientada desde o começo para 
o mistério pascal (Domingo IV).

A selecção de textos bíblicos, a leitura continuada 
de Isaías, assim como os textos patrísticos, suscitam 
uma espiritualidade característica “que transporta 
aos diferentes momentos do dia o louvor e a ação 
de graças, assim como a recordação dos mistérios 
da salvação, as súplicas e o saborear antecipado da 
glória celeste, que se nos oferece no mistério eu-
carístico”. As sete antífonas do Magnificat nas ferias 
prévias ao Natal têm uma estrutura comum, forma-
da por um título cristológico seguido da invocação 
“vem!” e de uma petição que ajuda a entender o sen-
tido da Encarnação do Verbo. 
 
Os sinais litúrgicos anunciam, ocultam e preparam
A assembleia durante este tempo omite o canto do 
Glória. Este silêncio não busca um fim penitencial, 
mas pedagógico. Calamo-nos à espera da aclama-
ção angélica na noite de Natal. O roxo das vestes 
litúrgicas reforça esse mesmo significado.
Com os sinais litúrgicos próprios do tempo treina-
mos os nossos sentidos para o assombro perante os 
planos divinos. Deus Pai volta a sair ao encontro do 
homem através do seu Filho; as promessas cumpri-
das avivam o desejo de Deus entre os baptizados e 
chama-os com o sinal dado aos pastores: um Mes-
sias - menino entre as palhas.
As distintas presenças de Cristo na liturgia da Igreja 
e a espera escatológica têm o seu fundamento na 
irrupção de Deus na história humana (a Encarna-
ção), nas promessas de Jesus e no seu cumprimen-
to eucarístico. Por isso, são respeitáveis – acima de 
certas sensibilidades ou preferências pessoais – as 
manifestações artísticas ou da devoção popular que 
encontramos noutras culturas ou lugares: o Menino 
Jesus dormindo sobre uma cruz ou com os elemen-
tos da paixão, o Crucificado vivo na cruz e coroado 
(a maiestas Christi), ou a fé – que procede de alguns 
Padres – da presença de Anjos adorando junto ao ta-
bernáculo, precisamente porque estão na presença 
real-sacramental do Ressuscitado. 


