
2º Domingo do Advento – Ano C 
 
   Podemos situar o tema deste domingo à volta da 
missão profética. Ela é um apelo à conversão, à re-
novação, no sentido de eliminar todos os obstáculos 
que impedem a chegada do Senhor ao nosso mundo 
e ao coração dos homens. Esta missão é uma exi-
gência que é feita a todos os baptizados, chamados 
– neste tempo em especial – a dar testemunho da 
salvação/libertação que Jesus Cristo veio trazer. 
O Evangelho apresenta-nos o profeta João Baptista, 
que convida os homens a uma transformação total 
quanto à forma de pensar e de agir, quanto aos va-
lores e às prioridades da vida. Para que Jesus possa 
caminhar ao encontro de cada homem e apresentar
-lhe uma proposta de salvação, é necessário que os 
corações estejam livres e disponíveis para acolher a 
Boa Nova do Reino. É esta missão profética que 
Deus continua, hoje, a confiar-nos. 
A primeira leitura sugere que este “caminho” de 
conversão é um verdadeiro êxodo da terra da escra-
vidão para a terra da felicidade e da liberdade. Du-
rante o percurso, somos convidados a despir-nos de 
todas as cadeias que nos impedem de acolher a pro-
posta libertadora que Deus nos faz. A leitura convi-
da-nos, ainda, a viver este tempo numa serena ale-
gria, confiantes no Deus que não desiste de nos 
apresentar uma proposta de salvação, apesar dos 
nossos erros e dificuldades. 
A segunda leitura chama a atenção para o facto de a 
comunidade se dever preocupar com o anúncio pro-
fético e dever manifestar, em concreto, a sua solida-
riedade para com todos aqueles que fazem sua a 
causa do Evangelho. Sugere, também, que a comu-
nidade deve dar um verdadeiro testemunho de cari-
dade, banindo as divisões e os conflitos: só assim ela 
dará testemunho do Senhor que vem. 

Dehonianos 
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AGENDA 
 

 

Domingo, dia 5 
O grupo Sempre Mais Alto convida, de modo especi-
al, os elementos mais antigos do grupo a participa-
rem do encontro que terá lugar, neste domingo, no 
Salão Paroquial, às 16h00. A oradora será Isabel Jo-
net, Presidente do Banco Alimentar Contra a Fome, 
que tratará o tema “Natal simples ou fútil?”. Estes 
encontros são abertos à comunidade. 
 

 

Quarta-feira, dia 8 
- Solenidade da Imaculada Conceição: As Missas no 
Algueirão e em Mem Martins mantêm-se nos horá-
rios de domingo. Nas Mercês, sendo a festa da Pa-
droeira, a Missa será às 15h00, no Salão, seguida da 
Procissão pelas ruas da Tapada.  
 

- Neste dia, os religiosos da Congregação dos Pobres 
Servos da Divina Providência, renovarão os votos 
trienais de vida religiosa. O Pe. Manuel, Pe. Adrian e 
Pe. João irão renovar os seus votos na Eucaristia das 
9h30, na Igreja da Natividade. Convidamos a partici-
par em comunhão com eles nesta celebração e reze-
mos por todos os Religiosos Pobres Servos para que 
sejam sempre fiéis à sua consagração, no serviço de 
Deus e dos irmãos. 
 

 

Quinta-feira, dia 9 
A equipa vocacional propõe uma hora de Adoração 
Eucarística vocacional, para as famílias. Convidamos 
a participar. 
 
 

Domingo, dia 12 
Será dada a bênção das grávidas, na Eucaristia de 
sábado no Algueirão, às 19h00 e no domingo, às 
10h30 nas Mercês, 11h30 no  Algueirão e 12h00 em 
Mem Martins.  

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

Falar de Nossa Senhora como 
Imaculada Conceição é declarar 
uma verdade de fé, afirmando 
que Maria, a Mãe do Filho de 
Deus, desde a sua conceção, 
nunca foi contaminada pelo pe-
cado, mas verdadeiramente 
sempre foi a «cheia de graça». 

Esta festa, celebrada a 8 de dezembro, foi inscrita no 
calendário litúrgico pelo Papa Sisto IV, em 1477. Em-
bora este título mariano fosse uma verdade de fé da 
tradição antiga da Igreja, foi definido como dogma pe-
lo bem-aventurado Papa Pio IX, em 1854. Entre o povo 
português, desde sempre, foi comum a veneração de 
Nossa Senhora como Imaculada Conceição. O facto 
mais relevante foi a sua proclamação solene como Rai-
nha e Padroeira de Portugal, pelo Rei D. João IV, em 
1646, após o parecer favorável das Cortes Gerais, ten-
do coroado a imagem de Nossa Senhora da Conceição, 
em Vila Viçosa, com a própria coroa real, tendo ele, e 
os reis que vieram em seguida, deixado de usar coroa. 
A Imaculada Conceição é patrona primária de Portu-
gal desde 1646.» 

Dia do Contributo Paroquial 
    
O próximo domingo, dia 12, será dedicado à sensi-
bilização da comunidade, sobre o seu compromisso 
no sustento da Igreja, através do Contributo Paro-
quial. O catecismo da Igreja Católica no número 
2043 diz: «prover às necessidades da Igreja de for-
ma 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».  
Quem sustenta a Igreja é a generosidade dos Fiéis. 
Não há outra forma de manter a Igreja e todos os 
serviços a ela ligados: desde os sacerdotes que ser-
vem a comunidade, os funcionários, até ao consu-
mo de eletricidade, água, telefone, obras de manu-
tenção, formações, catequese e demais atividades. 
A coleta dos ofertórios das Missas é insuficiente 
para cobrir todas as despesas. Por isso é que este 
contributo é importante. Apelamos à sensibilidade 
e generosidade de todos os paroquianos a assumi-
rem este compromisso. 
Para contribuir, podem utilizar o envelope próprio 

disponibilizado pela paróquia, devidamente identi-

ficado, colocando no seu interior o valor que o seu 

coração inspirar e indicando tratar-se do contributo 

paroquial, seu ou da sua família. Poderá entregar o  

envelope no ofertório dominical, ao pároco, ou di-

retamente no cartório. Em alternativa, poderá ain-

da fazer a sua contribuição, mediante transferência 

bancária:  PT50 0033 0000 0022 3686 4630 5, ou 

por MBway tel. 932 548 199, indicando contributo 

Paroquial.  Para quem desejar, a paróquia pode 

emitir um recibo para efeitos fiscais, o qual pode 

ser deduzido no IRS. Deus não deixará de abençoar 

e recompensar o vosso gesto. 

  Prestação de Contas 
Almoço de São Martinho 

 

Total arrecadado: 892,00€ 

 ALGUEIRÃO: 379,00€ 
NATIVIDADE: 435,00€ 
      MERCÊS: 78,00€  

Agradecemos a todos aqueles que participaram 
com doações e no almoço. Agradecemos também 
à equipa dos eventos dos três núcleos, pelo traba-
lho e dedicação na organização e na cozinha. Um 
bem-haja a todos. 

Encerramento do “ANO DE SÃO JOSÉ” 
    

 No próximo dia 8 de dezem-
bro, será o encerramento do 
“Ano de São José”. 
Em comemoração dos 150 
anos da proclamação de São 
José como guardião universal 
da Igreja, pelo Papa Pio IX, o 
Papa Francisco ofereceu como 
presente à Igreja, o “Ano de 
São José” através da Carta 

Apostólica Patris Corde “Coração de Pai”. 
Durante este ano tivemos oportunidade de conhecer 
melhor o padroeiro universal da Igreja e também da 
nossa paróquia. São José é o pai que invoca todos os 
pais, que “aparentemente, escondidos ou em segundo 
plano, têm um protagonismo sem paralelo na história 
da salvação”. Pai amado. Pai na ternura, na obediên-
cia, no acolhimento, com coragem criativa. Pai na 
sombra. Expressões de paternidade que a todos ele-
vam o nosso olhar de gratidão. Nas celebrações deste 
dia, consagraremos a São José todos os nossos pais. 


