
3º Domingo do Advento – Ano C 
 

O tema deste 3º Domingo pode girar à volta da per-
gunta: “e nós, que devemos fazer?” Preparar o 
“caminho” por onde o Senhor vem significa questio-
nar os nossos limites, o nosso egoísmo e comodis-
mo e operar uma verdadeira transformação da nos-
sa vida no sentido de Deus. 
O Evangelho sugere três aspectos onde essa trans-
formação é necessária: é preciso sair do nosso ego-
ísmo e aprender a partilhar; é preciso quebrar os 
esquemas de exploração e de imoralidade e proce-
der com justiça; é preciso renunciar à violência e à 
prepotência e respeitar absolutamente a dignidade 
dos nossos irmãos. O Evangelho avisa-nos, ainda, 
que o cristão é “baptizado no Espírito”, recebe de 
Deus vida nova e tem de viver de acordo com essa 
dinâmica. 
A primeira leitura sugere que, no início, no meio e 
no fim desse “caminho de conversão”, espera-nos o 
Deus que nos ama. O seu amor não só perdoa as 
nossas faltas, mas provoca a conversão, transforma-
nos e renova-nos. Daí o convite à alegria: Deus está 
no meio de nós, ama-nos e, apesar de tudo, insiste 
em fazer caminho connosco. 
A segunda leitura insiste nas atitudes correctas que 
devem marcar a vida de todos os que querem aco-
lher o Senhor: alegria, bondade, oração. 

Dehonianos 
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AGENDA 
 

 

Quarta-feira, dia 15  
Celebração de acolhimento da Luz da Paz de Belém, 
21h30, na Igreja São José de Algueirão, trazida pelos 
escuteiros da Paróquia, da Sé Patriarcal. Nas Eucaris-
tias de Sábado e Domingo a Luz será distribuída para 
quem desejar levar para casa.  
 
Sábado, dia 18 
O Coro Allegro realiza um concerto de Natal, na Igre-
ja de Algueirão às 17:30. Participe. 
 
Benção dos Presépios 
Nas Eucaristias de sábado, 18 e domingo, 19 será 
dada a benção dos Presépios e do Menino Jesus, 
bem como da vela branca do Natal. 
 
Encontro Família amoris letitia 
A Pastoral familiar convida à participação no próxi-

mo encontro sobre a encíclica do Papa Francisco 

“Familia amoris Letitia”, no domingo 19, a partir das 

16h00, no salão paroquial. Todos podem participar. 

PROGRAMA  

CONFISSÕES DE ADVENTO 

Sexta feira, dia 17 
Igreja de Algueirão- 15h00 às 22h00 

Terça feira, dia 21 
Igreja da Natividade- 15h00 às 22h00 

Quarta Feira, dia 22 
 Salão das Mercês- 16h00 às 22h00 

************ 
A partir do dia 14, na Igreja de Algueirão  
estará um Sacerdote sempre disponível  

para confissões 
Manhã: 9h30 às 12h00 
Tarde: 15h30 às 19h00 

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



“MARIA LEVANTOU-SE E PARTIU APRESSADAMENTE”. O SONHO MISSIONÁRIO DE CHEGAR A TODOS OS JOVENS 
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CONTRIBUTO PAROQUIAL 
O que é? 
O contributo paroquial, também conhecido 
por côngrua, é a contribuição regular dos paroquianos 
para as despesas da sua paróquia. É diferente da cole-
ta que se faz nas Missas É uma das formas mais con-
cretas de participação dos fiéis nas necessidades da 
vida e missão da Igreja, para o bem de todos. Assim 
como diz o Catecismo da Igreja Católica diz: «é dever 
de cada cristão prover às necessidades da Igreja de 
forma que ela possa dispor do necessário para o culto 
divino, para as obras apostólicas e de caridade e para 
a honesta sustentação dos seus ministros»    
Elencamos as despesas correntes que devemos sus-
tentar mensalmente e ao longo do ano: 
–Gastos com o culto divino; sustento dos sacerdotes 
salários e encargos sociais dos funcionários; formação; 
seguros; serviços e cartório (expediente, correio, tele-
fone, internet, etc.); custos de manutenção (limpeza, 
água, eletricidade, etc.); equipamentos contributo pa-
ra a Diocese, além das despesas extraordinárias para a 
manutenção dos edifícios.  As coletas dos ofertórios 
dominicais, são insuficientes, para cobrir todas estas 
despesas, por isso é importante o contributo Paroqui-
al.  
  
Indicações práticas 
Com quanto devo contribuir? 
–  Cada um contribui de acordo com a sua consciência 
e possibilidades. Só Deus conhece bem o valor real de 
cada oferta, e “Deus ama a quem dá com alegria”  
Como contribuir? 
– Pode fazê-lo por entrega direta, por exemplo, num 
envelope, devidamente identificado, indicando tratar-
se do seu contributo paroquial, por transferência ban-
cária:  PT50 0033 0000 0022 3686 4630 5, ou por 
MBway tel. 932548199. 
Qual a periodicidade do contributo? 
– De uma só vez no ano ou em várias frações, confor-
me preferir. 
Posso obter comprovativo? 
– Sim. No fim do ano, quando tiver entregado a totali-
dade do valor com que se dispôs a contribuir, recebe-
rá o recibo e a declaração para o IRS. 
Seja uma pedra viva da Igreja, ajude-a a sustentar-se.  
“Te Pai que vê no segredo te 
dará a recompensa” (Mt.6,1-6) 
 

UNIÃO EUROPEIA QUER ANULAR O 
“NATAL” 

 

Após a divulgação de um documento da Comissão Eu-
ropeia para a igualdade onde sugeria a abolição da 
palavra “Natal” em nome da inclusão e com o objetivo 
evitar discriminações evitando utilizar palavras e no-
mes que não garantiriam "o direito de toda pessoa a 
ser tratada em pé de igualdade". A proposta é de 
usar palavras alternativas a “Natal”, como “período 
de festas” ou “período de férias”. 
 O Secretario de Estado do Vaticano cardeal Parolin 
expressando a sua posição diz em uma entrevista que 
publicamos: "Não é assim que se combatem as discri-
minações". Infelizmente, a tendência é a de padronizar 
tudo. Não sabendo respeitar as justas diferenças, no 
final corre-se o risco de destruir a pessoa. 
No manual para uma comunicação mais adequada, há 
o convite a dar preferência a expressão "período de 
festividades" ao invés de "período de Natal". De facto, 
para garantir o direito de "cada pessoa a ser tratada 
com igualdade", eliminam-se palavras como "Senhora" 
e "Senhor", mas também "Natal" e nomes como 
"Maria" ou "João".  
 Eu acredito que seja correta a preocupação de elimi-
nar todas as discriminações. É um caminho sobre o 
qual temos adquirido cada vez mais consciência e que, 
naturalmente, deve traduzir-se também no campo 
prático. No entanto, a meu ver, certamente esse não é 
o caminho para atingir esse objetivo. Porque no final 
se corre o risco de destruir, aniquilar a pessoa, em du-
as direções principais. A primeira, aquela da diferenci-
ação que caracteriza o nosso mundo, a tendência infe-
lizmente é de padronizar tudo, não sabendo respeitar 
nem mesmo as corretas diferenças, que naturalmente 
não devem se tornar contraposição ou fonte de discri-
minação, mas devem se integrar justamente para 
construir uma humanidade plena e integral. A segun-
da: o esquecimento daquilo que é uma realidade. E 
quem vai contra a realidade se coloca em sério perigo. 
E depois há o cancelamento daquilo que são as raízes, 
sobretudo no que diz respeito às festas cristãs, à di-
mensão cristã também da nossa Europa. Claro, nós 
sabemos que a Europa deve a sua existência e a sua 
identidade a muitas contribuições, mas certamente 
não se pode esquecer que uma das contribuições prin-
cipais, senão a principal, foi precisamente o cristianis-
mo. Portanto, destruir a diferença e destruir as raízes 
significa destruir a pessoa.” 
Após a controvérsia que se criou, o documento da Co-
missão Europeia será reescrito. 


