



Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e, 
na terra, angústia entre as nações, aterradas com o rugido e a agitação do mar. Os homens 
morrerão de pavor, na expectativa do que vai suceder ao universo, pois as forças celestes 
serão abaladas. Então, hão-de ver o Filho do homem vir numa nuvem, com grande poder e 
glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei-vos e levantai a cabeça, porque a 
vossa libertação está próxima. Tende cuidado convosco, não suceda que os vossos corações se 
tornem pesa-dos pela intemperança, a embriaguez e as preocupações da vida, e esse dia não 
vos surpreenda subitamente como uma armadilha, pois ele atingirá todos os que habitam a 
face da terra. Portanto, vigiai e orai em todo o tempo, para que possais livrar-vos de tudo o 
que vai acontecer e comparecer diante do Filho do homem». 

A realidade da história humana está marcada pelas nossas limitações, pelo nosso egoísmo, pelo destruição 
do planeta, pela escravidão, pela guerra e pelo ódio, pela prepotência dos senhores do mundo. Quantos 
milhões de homens conhecem, dia a dia, um quadro de miséria e de sofrimento que os torna escravos, 
roubando-lhes a vida e a dignidade. 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”| in site dos Dehonianos 
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LEITURAS | 1º DOMINGO DO ADVENTO  | Ano C 

• 1ª LEITURA: Jr 33,14-16 
• SALMO: 24(25),4bc-5ab.8-9.10.14 

REF: Para Vós, Senhor, elevo a minha alma. 
• 2ª LEITURA: 1 Tes 3,12 - 4,2 
• EVANGELHO: Lc 21,25-28.34-36

CAMPANHA DE ADVENTO 2021-2022  
O Ano de São José, que termina no dia 8 de dezembro de 2021, com o qual o Papa 
Francisco desafiou toda a Igreja a celebrar os 150 anos da declaração do esposo de 
Maria como Padroeiro da Igreja, constitui o motivo de fundo que preside à proposta 
de vivência familiar dos tempos litúrgicos de Advento e Natal 2021-2022.  
Propõe-se então que as famílias vivam a celebração do nascimento de Jesus na com-
panhia de São José, cuja vocação foi a de ser esposo de Maria e pai adoptivo do Filho 
de Deus. É um percurso que toma como base a Carta Apostólica do Papa Francisco 
«Com coração de pai», que destaca algumas das características das atitudes de S. José. 
Propõe-se, ainda, que as famílias construam o seu presépio familiar e contribuam para 
a construção do presépio da paróquia, que estará disposto no baptistério da igreja. 

HINO ‘AKATHISTOS’ | 7 DE DEZEMBRO, 21H, IGREJA MATRIZ.

 O hino “Akathistos” (ou seja, “cantado de pé”) é a mais bela composição mariana 
do rito bizantino. Canta o mistério da encarnação salvífica do Verbo de Deus, des-
de a anunciação até à parusia, contemplando a Virgem Mãe indissoluvelmente 
unida a Cristo e à Igreja. 
Composto pouco depois do Concílio de Calcedónia (451), apresenta em forma de 
síntese orante, tudo o que a Igreja dos primeiros séculos acreditou e exprimiu so-
bre Maria em declarações do magistério e no consenso universal da fé.  
Maria, que concebeu o Verbo encarnado por obra do Espírito Santo e que, duran-
te toda a sua existência, se deixou guiar pela sua acção interior, é a Mãe que ensi-
na a todos os discípulos do Senhor a docilidade à voz do Espírito. 

Seminaristas e Padres Dehonianos do Seminário de Alfragide, e coros das paróquias da Amadora e da Falagueira. 

VICENTINOS | CABAZES DE NATAL

Os Vicentinos solicitam a contribuição dos paroquianos para os Cabazes de Natal, podendo entregar géneros 
alimentícios, não perecíveis, no cartório paroquial, até ao dia 20 de Dezembro. Podem inscrever-se no cartório 
paroquial, até ao dia 20 de Dezembro, as famílias carenciadas que não recebem alimentos mensais. 

No mês de Outubro, a banca do ‘Obrigado!’ realizou uma receita de 640€ e a banca da catequese 205€. 
Bem hajam as equipas das bancas e todos os que ‘levam o que querem e deixam o que podem’! 

SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA 

Para além do que é partilhado no ofertório das Eucaristia, pode contribuir: 
1. Entregando a sua doação no cartório paroquial. 
2. Colocando a sua oferta, num envelope, na caixa de correio (junto da porta 28). 
3. Transferência bancária: IBAN/paróquia: PT50 0007 0224 0000 5190 0021  0. 
4. Por Multibanco / MBway / Transferência bancária, em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/

FALTAM 87 SEMANAS

HINO AKATHISTOS 
em louvor de Nossa Senhora 

Seminaristas e Padres Dehonianos 
do Seminário de Alfragide,  

e coros das paróquias da Amadora e da Falagueira. 

7 DE DEZEMBRO | 21H 
IGREJA MATRIZ DA AMADORA 
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