
1º Domingo do Advento – Ano C 

 
   Neste 1º Domingo do Tempo do Advento, a 

Palavra de Deus apresenta-nos uma primeira 
abordagem à “vinda” do Senhor.  
   Na primeira leitura, pela boca do profeta Jeremias, 

o Deus da aliança anuncia que é fiel às Suas 
promessas e vai enviar ao Seu Povo um “rebento” 
da família de David. A sua missão será concretizar 

esse mundo sonhado de justiça e de paz: 
fecundidade, bem-estar, vida em abundância, serão 
os frutos da acção do Messias. 

   O Evangelho apresenta-nos Jesus, o Messias filho 
de David, a anunciar a todos os que se sentem 
prisioneiros: “alegrai-vos, a vossa libertação está 

próxima. O mundo velho a que estais presos vai cair 
e, em seu lugar, vai nascer um mundo novo, onde 
conhecereis a liberdade e a vida em plenitude. Estai 
atentos, a fim de acolherdes o Filho do Homem que 

vos traz o projecto desse mundo novo”. É preciso, 
no entanto, reconhecê-l’O, saber identificar os Seus 
apelos e ter a coragem de construir, com Ele, a 

justiça e a paz.  
   A segunda leitura convida-nos a não nos 
instalarmos na mediocridade e no comodismo, mas 

a esperar numa atitude activa a vinda do Senhor. É 
fundamental, nessa atitude, a vivência do amor: é  
ele o centro do nosso testemunho pessoal, 

comunitário, eclesial. 
 A Palavra de Deus que hoje nos é servida abre a 
porta à esperança e grita a todos os que vivem na 
escravidão: “alegrai-vos, pois a vossa libertação está 

próxima. Com a vinda próxima de Jesus, o projecto 
de salvação/libertação de Deus vai tornar -se uma 
realidade viva; o mundo velho vai converter-se 

numa nova realidade, de vida e de felicidade para 
todos”. 

Dehonianos 
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Novena da Imaculada Conceição 
Dia 29 de Novembro, iniciamos a Novena em preparação 
da Festa da Imaculada Conceição, padroeira da 
Comunidade do Núcleo das Mercês, que será celebrada 
nas Missas de cada Núcleo. 
 
 

Retiro de Advento 
Convidamos a participar do retiro Paroquial de Advento,  
no dia um de novembro, feriado nacional, no salão 
Paroquial do Algueirão, a partir das 15h00, encerrando 
com a Santa Missa das 19h00. 
 
 

Ordenações diaconais   
Neste domingo, dia 28, no Mosteiro dos Jerónimos, serão 
ordenados 14 diáconos, 7 do Seminário Diocesano dos 
Olivais e 7 das Congregações religiosas. 
 
 

Retiro de animadores 
Os animadores de jovens estarão em retiro, no dia 1 de 
dezembro, em Alfragide, rezemos por eles para que o 
Espírito Santo os ilumine para a missão que têm. 

MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
10h (Telhal), 11h (Pexiligais), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 
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ANO DEDICADO  
A SÃO JOSÉ  

 
Estamos concluindo o ano 
dedicado a São José, que 

terminará no próximo dia 8 de 
Dezembro. Propomos um a 
breve reflexão do Papa 

Francisco: "todos podem 
encontrar em São José, o 

homem que passa despercebido, o homem da 
presença diária, discreta e escondida, um intercessor, 

um apoio e um guia em tempos de dificuldade. Ele 
lembra-nos que todos aqueles que aparentemente 
estão escondidos ou na “segunda linha” têm um 

protagonismo inigualável na história da salvação. O 
mundo precisa desses homens e dessas mulheres. 
Homens e mulheres na segunda linha, mas que 

sustentam o desenvolvimento da nossa vida, de cada 
um de nós e que com a oração, com o exemplo, com o 
ensinamento nos sustentam na estrada da vida". 

NATAL SOLIDÁRIO 
    

O Centro Social 

Paroquial de Algueirão 
Mem Martins Mercês 
está a promover a 

campanha “Natal  
Solidário - Ajudar, 
ajuda!“. Apelamos, 

mais uma vez à 
generosidade de 
todos, a fim de que 

possamos reabastecer 
a dispensa da 
Mercearia Solidária e 

garantir a entrega dos 
cabazes de Natal, com os bens essenciais, às 
famílias que acompanhamos. Juntos vamos 
melhorar o Natal de inúmeras famílias.  

Propomos o desafio de trazerem os alimentos de 
acordo com a informação que consta no cartaz, 
com as datas e respetivos alimentos a entregar no 

fim de semana. Deixe o seu donativo nas caixas que 
estão na entrada da igreja de São José no 
Algueirão, de Nossa Senhora da Natividade, em 

Mem Martins e no salão das Mercês.  
 
Bem-haja pelo vosso contributo. Ajudar, ajuda! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   No próximo dia 5 de Dezembro o Sempre Mais Alto dará 
início a um novo projeto destinado aos elementos mais 
velhos do grupo e a antigos elementos.  Os encontros 
propostos terão uma frequência mensal e contarão com a 
presença de oradores convidados que vão desafiar os 
participantes a refletir sobre temas de relevo para a vida 
da Igreja/sociedade.  Estes encontros são aberto à 
comunidade. 

Advento em Família 
    
   Com este domingo, iniciamos o Tempo de Advento. A 
Paroquia propõem os símbolos característicos do advento, 
as coroas  e as velas que podem ser adquiridas nas 
Eucaristias, durante os dois primeiros domingos.  
Convidamos as famílias a viverem este tempo, com 
momentos de oração familiar, ao redor da coroa de 
Advento, fazendo um caminho de preparação para o Natal.  
Como desafio para esta primeira semana, convidamos a 
viver a vigilância e a oração, rezando todos os dias uma 
dezena do terço pelos irmãos que mais sofrem neste 
tempo. 


