
 

PROGRAMA 
7 de dezembro (sábado): Venda de Natal, salão paroquial, das 14h30 às 
20h30m. 
7 de dezembro (sábado): Reunião ENS 142, às 20h30m. 
7 de dezembro (sábado): Vigília da Imaculada Conceição, Sé Catedral, às 
21h30m. 
8 de dezembro (domingo): Solenidade da Imaculado Conceição. Baptiza-
dos: habitados por Deus. Bênção das grávidas, missa das 12h. 
8 de dezembro (domingo): Venda de Bolos (Vin Por Ti), após as missas. 
8 de dezembro (domingo): Venda de Natal, salão paroquial, das 11h30 às 
14h30m e das 18h às 20h30m. 
9 de dezembro (2ª feira): Reunião Grupo Reflexão Bíblica, às 15h30m. 
9 de dezembro (2ª feira): Reunião Legião de Maria, às 21h. 
9 de dezembro (2ª feira): Reunião Grupo Litúrgico, às 21h30m. 
10 de dezembro (3ª feira): Reunião Equipa Coordenadora da Catequese, 
às 21h30m. 
10 de dezembro (3ª feira): Ensaio Coro da Catequese (Concerto de Natal), 
Igreja paroquial, às 21h30m. 
11 de dezembro (4ª feira): Ensaio do Coro Cantate Domino, às 21h30m. 
11 de dezembro (4ª feira): Reunião Famílias Anónimas, às 21h30m.  
11 de dezembro (4ª feira): Trabalho Voluntário Vin Por Ti, às 21h30m. 
12 de dezembro (5ª feira): Convívio Grupo de Apoio à Terceira Idade, mis-
sa e convívio, Igreja Paroquial e Centro Social, às 15h.  
12 de dezembro (5ª feira): Ensaio do Coro dos Jovens (Concerto de Natal), 
às 20h30m. 
12 de dezembro (5ª feira): Reunião Grupo Pastoral de Francos, às 16h. 
14 de dezembro (sábado): Missa Colégio Sol Nascente, Igreja dos Pastori-
nhos, às 11h. 
15 de dezembro (domingo): III domingo do advento: Baptizados, filhos de 
um Deus maior. Partilha de bens com os mais necessitados. 
15 de dezembro (domingo): Legião de Maria: festa de natal. Salão paro-
quial, às 15h. 
16 de dezembro (2ª feira): Suspensão dos encontros de catequese e gru-
pos de jovens: tempo de natal. 

 

COMUNIDADE  
 

EM CAMINHO 
Ano XXXVI, Nº 2, 7 - 14 de dezembro de 2019 

Caros amigos 
Deus ama os homens e tem um projeto de vida plena para lhes oferecer. 
A história de Maria de Nazaré mostra de forma clara que é através de ho-
mens e mulheres atentos aos projetos 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 cami-
nhos da felicidade e da realização plena.  
Maria era uma jovem mulher de uma aldeia obscura dessa “Galileia dos 
pagãos” de onde não podia “vir nada de bom”. Apesar disso, foi escolhida 
por Deus para desempenhar um papel primordial na etapa mais significa-
tiva na história da salvação. Deus age através de homens e mulheres, in-
dependentemente das suas qualidades humanas. O que é decisivo é a dis-
ponibilidade e o amor com que se acolhem e testemunham as propostas 
de Deus. Confrontada com os planos de Deus, Maria responde com um 
“sim” total e incondicional. Naturalmente, ela tinha o seu programa de 
vida e os seus projetos pessoais mas, diante do apelo de Deus, esses pro-
jetos passaram naturalmente e sem dramas a um plano secundário. Na 
atitude de Maria não há qualquer sinal de egoísmo, de comodismo, de 
orgulho, mas há uma entrega total nas mãos de Deus e um acolhimento 
dos caminhos de Deus. Não se chega a esta confiança cega em Deus e nos 
seus planos sem uma vida de diálogo, de comunhão, de intimidade com 
Deus. Maria de Nazaré foi, certamente, uma mulher para quem Deus ocu-
pava o primeiro lugar e era a prioridade fundamental. Maria de Nazaré 
foi, certamente, uma pessoa de oração e de fé, que fez a experiência do 
encontro com Deus e aprendeu a confiar totalmente n’Ele.  
Que Maria Santíssima, nossa Mãe Imaculada, olhe por nós bem como por 
toda a humanidade, nos difíceis caminhos da paz, e nos ilumine neste 
tempo de preparação para o Natal, para que celebremos dignamente o 
nascimento de Jesus.        Pe. Feliciano Garcês, scj 
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LEITURA II – Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos (Rom 
15, 4-9) 
Irmãos: Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, 
a fim de que, pela paciência e consolação que vêm das Escrituras, tenha-
mos esperança. O Deus da paciência e da consolação vos conceda que ali-
menteis os mesmos sentimentos uns para com os outros, segundo Cristo 
Jesus, para que, numa só alma e com uma só voz, glorifiqueis a Deus, Pai 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhei-vos, portanto, uns aos outros, como 
Cristo vos acolheu, para glória de Deus. Pois Eu vos digo que Cristo Se fez 
servidor dos judeus, para mostrar a fidelidade de Deus e confirmar as pro-
messas feitas aos nossos antepassados. Por sua vez, os gentios dão glória a 
Deus pela sua misericórdia, como está escrito: «Por isso eu Vos bendirei 
entre as nações e cantarei a glória do vosso nome». Palavra do Senhor. 
 

ALELUIA 
cf. Lc 1,28 - Ave, Maria, cheia de graça,  

o Senhor é convosco, 
bendita sois Vós entre as mulheres. 

 
EVANGELHO de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas (Lc 1,26-38) 
Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Gali-
leia 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 porás 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; reinará eternamente sobre a casa 
de Jacob e o seu reinado não terá fim». Maria disse ao Anjo: «Como será 
isto, se eu não conheço homem?». O Anjo respondeu-lhe: «O Espírito San-
to 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 impossível». Maria disse 
então: «Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra». 
Palavra da salvação. 

II DOMINGO ADVENTO 
SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO 
 

LEITURA I - Leitura do Livro do Génesis (Gen 3,9-15.20) 
Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e disse-
lhe: «Onde estás?». Ele respondeu: «Ouvi o rumor dos vossos passos no 
jardim e, como estava nu, tive medo e escondi-me». Disse Deus: «Quem 
te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido dessa árvore, da qual 
te proibira comer?». Adão respondeu: «A mulher que me destes por com-
panheira deu-me do fruto da árvore e eu comi». O Senhor Deus pergun-
tou à mulher: «Que fizeste?» E a mulher respondeu: «A serpente enga-
nou-me e eu comi». Disse então o Senhor Deus à serpente: «Por teres 
feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e 
entre todos os animais selvagens. Hás-de rastejar e comer do pó da terra 
todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, en-
tre a tua descendência e a descendência dela. Esta te esmagará a cabeça 
e tu a atingirás no calcanhar». O homem deu à mulher o nome de ‘Eva’, 
porque ela foi a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor. 
 

SALMO RESPONSORIAL     Salmo 97 (98) 
 

Refrão: Cantai ao Senhor um cântico novo: o Senhor fez maravilhas. 
 
Cantai ao Senhor um cântico novo,  
pelas maravilhas que Ele operou.  
A sua mão e o seu santo braço  
Lhe deram a vitória. 
 
O Senhor deu a conhecer a salvação,  
revelou aos olhos das nações a sua justiça.  
Recordou-Se da sua bondade e fidelidade  
em favor da casa de Israel. 
 
Os confins da terra puderam ver  
a salvação do nosso Deus.  
Aclamai o Senhor, terra inteira,  
exultai de alegria e cantai. 
 


