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mensagem de saudação

Continuamos a nossa caminhada do Advento. Passa depressa, por isso 
é preciso aproveitarmos cada dia; e cada dia do Advento é mais uma 
oportunidade de nos alegrarmos mais! Entretanto vamos celebrar a sole-
nidade da Imaculada. Esta festa não interrompe o Advento, pelo contrário, 
olhamos para Maria, Mãe de Deus, o sinal mais evidente da proximidade 
do Senhor. Este é o tempo favorável: aproveitemos.

P. Mário Campos

 Palavra deste domingo

1ª Leitura: Baruc 5, 1-9
“Deus conduzirá o seu povo na alegria, com mise-
ricórdia”.

Salmo 125 (126) O Senhor fez maravilhas em 
favor do seu povo!
“Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor”.

2ª Leitura: Filipenses 1, 4-11
“Peço a Deus que a vossa caridade cresça cada vez mais em ciência e 
discernimento, para que possais distinguir o que é melhor”.

evangelho: Lucas 3, 1-6
“Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas”.
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Reunião De foRmAção PARA miniStRoS
extRAoRDináRioS DA Comunhão e LeitoReS

 
No próximo domingo, dia 12, haverá formação para os Ministros Extraordi-
nários da Comunhão e para os leitores na Igreja paroquial às 10h00.

oRnAmentAção DA igRejA PARoquiAL 
e CentRo PAStoRAL

 
Nos dias 11 e 18 de Dezembro ficará a cargo do Casal do Rio. 

miSSA SemAnAL nAS CAPeLAS

Na próxima terça feira, não haverá missa na capela da Cumeira pois cele-
bramos a missa vespertina da Imaculada Conceição. A celebração na cape-
la da Cumeira será no dia 14.

SoLeniDADe DA imACuLADA ConCeição

Haverá missa no Centro pastoral no dia 7 às 19h00 e no dia 8 às 8h30 e às 
11h30.
Também celebraremos a missa da imaculada Conceição na capela 
da quinta da ferraria no dia 8 às 15h00.

em caridade, na sua presença». De que modo vivemos esta liberdade dos 
filhos de Deus?

Proposta da semana: 

Semana da “perdão”. Pedir perdão a Deus e uns aos outros e partilhar a 
alegria de sermos amados.



Refletindo com o Papa

“A solenidade da Imaculada Conceição leva-nos a contemplar Nossa Se-
nhora que, graças a um privilégio singular, foi preservada do pecado original 
desde a sua concepção. Não obstante tenha vivido no mundo marcado pelo 
pecado, não foi atingida por ele: Maria é nossa irmã no sofrimento, mas não 
no mal nem no pecado. Aliás, nela o mal foi derrotado antes ainda de a ter 
tocado, porque Deus encheu-a de graça. A Imaculada Conceição significa 
que Maria foi a primeira a ser salva pela misericórdia infinita do Pai, como 
primícia da salvação que Deus quer conceder a cada homem e mulher, em 
Cristo. Por isso a Imaculada tornou-se ícone sublime da misericórdia divina 
que venceu o pecado.

Na concepção imaculada de Maria somos convidados a reconhecer a 
autora do mundo novo, transformado pela obra salvífica do Pai e do Filho e 
do Espírito Santo. É a aurora da nova criação levada a cabo pela misericórdia 
divina. Por isso, a Virgem Maria, nunca contagiada pelo pecado e sempre 
repleta de Deus, é mãe de uma nova humanidade. É mãe do mundo criado 
de novo.

Celebrar esta festividade exige dois elementos. Primeiro: Receber ple-
namente Deus e a sua graça misericordiosa na nossa vida. Segundo: tor-
narmo-nos, por nossa vez, artífices de misericórdia mediante um caminho 
de evangélico. Então, a solenidade da Imaculada torna-se uma festa de 

todos nós se, com o nosso «sim» quotidiano, conseguirmos vencer o nos-
so egoísmo e tronar mais jubilosa a vida dos nossos irmãos, dando-lhes 
esperança, enxugando-lhes as lágrimas e partilhando alegria. À imitação 
de Maria, somos chamados a tornarmo-nos portadores de Cristo e tes-
temunhas do seu amor, considerando antes de tudo aqueles que são os 
privilegiados aos olhos de Jesus. São aqueles que Ele mesmo nos indicou: 
«Eu tive fome e deste-Me de comer, Eu tive sede e deste-Me de beber, era 
peregrino e acolheste-Me, estava nu e vestiste-Me, estava enfermo e na 
prisão e vieste visitar-Me».

Esta solenidade da Imaculada Conceição tem uma mensagem específi-
ca para nos comunicar: recorda-nos que na nossa vida tudo é dom, tudo é 
misericórdia. A Virgem Santa, primícias de quantos foram salvos, modelo da 
Igreja, esposa santa e imaculada, amada pelo Senhor, nos ajude a descobrir 
de novo, cada vez mais, a misericórdia divina como sinal distintivo do cristão. 
Não se pode entender um cristão verdadeiro que não seja misericordioso, do 
mesmo modo que não se pode compreender Deus sem a sua misericórdia. 
Eis a palavra síntese do Evangelho: misericórdia. Trata-se da característica 
fundamental da Face de Cristo: aquele Rosto que nós reconhecemos nos 
vários aspectos da sua existência: quando vai ao encontro de todos: quando 
vai ao encontro de todos, quando cura os doentes, quando se senta à mesa 
com os pecadores e, sobretudo, quando, pregado na Cruz, perdoa; é ali que 
vemos o semblante da misericórdia divina. Não tenhamos medo: deixemo-
nos abraçar pela misericórdia de Deus que nos espera e que perdoa tudo. 
Nada é mais dócil do que a sua misericórdia. Deixemo-nos acariciar por 
Deus. O Senhor é deveras bom, Ele perdoa tudo.

Por intercessão de Maria Imaculada, a misericórdia tome posse dos nos-
sos corações e transforme a nossa vida inteira.”.

(De uma homilia do Papa sobre a Imaculada Conceição).

Para conversar em família e com os amigos:

1. Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Por quê?

2. Deus criou-nos para o bem, para a alegria, para a liberdade. Porque con-
tinuamos a cometer erros e causar tristeza? 

3. S. Paulo, na carta aos efésios, recorda-nos que «Deus escolheu-nos, 
ainda antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, 

Solenidade da imaculada virgem maria

1ª Leitura: Génesis 3, 9-20
“Deus chamou Adão e perguntou-lhe: «Onde estás?»”.

Salmo 97 (98) Cantai ao Senhor um cântico novo: o 
Senhor fez maravilhas!
“O Senhor deu a conhecer a salvação às nações”.

2ª Leitura: Efésios 1, 3-12
“Deus escolheu-nos em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos 
santos e irrepreensíveis na sua presença”.

evangelho: Lucas 1, 26-38
“Avé, cheia de graça, o Senhor está contigo!”.


