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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA

No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia
e Traconítide e Lisânias tetrarca de Abilene, no ponti cado de Anás e Caifás, foi dirigida a
palavra de Deus a João, lho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a zona do rio Jordão, pregando um baptismo de penitência para a remissão dos pecados, como está escrito no
livro dos oráculos do profeta Isaías: «Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o caminho do
Senhor, endireitai as suas veredas. Sejam alteados todos os vales e abatidos os montes e as colinas; endireitem-se os caminhos tortuosos e aplanem-se as veredas escarpadas; e toda a
criatura verá a salvação de Deus’».

João é o profeta, cujo anúncio prepara o coração dos homens para acolher o Messias. A dimensão profética
está sempre presente na comunidade dos baptizados. A todos nós, constituídos profetas pelo baptismo, Deus
chama a dar testemunho de que o Senhor vem e a preparar os caminhos por meio dos quais Jesus há-de
chegar ao coração do mundo e dos homens.
Preparar o caminho do Senhor é convidar a uma conversão urgente, que elimine o egoísmo, que destrua os
esquemas de injustiça e de opressão, que derrote as cadeias que mantêm os homens prisioneiros do pecado.
Preparar o caminho do Senhor é um re-orientar a vida para Deus, de forma a que Deus e os seus valores
passem a ocupar o primeiro lugar no nosso coração e nas nossas prioridades de vida. | in site dos Dehonianos
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LEITURAS | 2º DOMINGO DO ADVENTO | Ano C
• 1ª LEITURA: Br 5,1-9
• SALMO: 125(126),1-2ab.2cd-3.4-5.6
REF: Grandes maravilhas fez por nós o Senhor: por isso exultamos de alegria.
• 2ª LEITURA: Fl 1,4-6.8-11
• EVANGELHO: Lc 3,1-6

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
Entrada livre

FALTAM 86 SEMANAS

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, desde 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 sobre Maria em declarações do magistério e no consenso universal da fé.
Maria, que concebeu o Verbo encarnado por obra do Espírito Santo e que, durante toda a sua existência, se deixou
guiar pela sua acção interior, é a Mãe que ensina a todos
os discípulos do Senhor a docilidade à voz do Espírito.
Entrada livre.
Seminaristas e Padres Dehonianos
do Seminário de Alfragide,
e coros das paróquias da Amadora e da Falagueira.
SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA
8 DE DEZEMBRO
O horário das Eucaristias é o habitual dos Domingos:
9H30 | 11H30 | 19H.
A Eucaristia das 19H do dia 7 é a própria do dia,
não a vespertina da Solenidade.

AO
ENCONTRO
DE S. JOSÉ

Empenhe-se na Caminhada de Advento e Natal
para a qual a nossa Comunidade foi convocada.
Deixe a sua participação no Presépio que está no baptistério.
Se ainda não tiver o desdobrável/guião da Caminhada, procure obtê-lo.
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/

