



Naquele tempo, as multidões perguntavam a João Baptista: «Que devemos fazer?» Ele res-
pondia-lhes: «Quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem nenhuma; e quem tiver 
mantimentos faça o mesmo». Vieram também alguns publicanos para serem baptizados e 
disseram: «Mestre, que devemos fazer?» João respondeu-lhes: «Não exijais nada além do que 
vos foi prescrito». Perguntavam-lhe também os soldados: «E nós, que devemos fazer?» Ele 
respondeu-lhes: «Não pratiqueis violência com ninguém nem denuncieis injustamente; e 
contentai-vos com o vosso soldo». Como o povo estava na expectativa e todos pensavam em 
seus corações se João não seria o Messias, ele tomou a palavra e disse a todos: «Eu baptizo-
vos com água, mas está a chegar quem é mais forte do que eu, e eu não sou digno de desatar 
as correias das suas sandálias. Ele baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. Tem na 
mão a pá para limpar a sua eira e recolherá o trigo no seu celeiro; a palha, porém, queimá-
la-á num fogo que não se apaga». Assim, com estas e muitas outras exortações, João anunci-
ava ao povo a Boa Nova». 

“E nós, que devemos fazer?” A expressão revela a atitude correcta de quem está aberto à interpelação do 
Evangelho. Sugere-se aqui a disponibilidade para questionar a própria vida, primeiro passo para uma efectiva 
tomada de consciência do que é necessário transformar. 
Ser cristão é ser baptizado no Espírito, quer dizer, é ser portador dessa vida de Deus que nos permite 
testemunhar Jesus e a sua proposta. O que é que conduz a nossa caminhada e motiva as nossas opções – o 
Espírito, ou o nosso egoísmo e comodismo? | in site dos Dehonianos 
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SACRAMENTO DO PERDÃO

No dia 15 de Dezembro, quarta-feira, com início às 21H30, na igreja, um tempo particular para o Sacramento 
do Perdão, com a presença de três sacerdotes. 
CABAZES DE NATAL | VICENTINOS

Os Vicentinos relembram o apelo lançado aos paroquianos para a elaboração dos caba-zes de Natal. Podem 
entregar géneros alimentícios, não perecíveis, até ao dia 20 de Dezembro, no cartório.Os cabazes vão ser 
entregues às famílias que se inscreverem, nos dias 20, 21 e 22 de Dezembro (das 14H às 18H) nas insta-
lações da Conferência. Nas mesmas datas serão entregues brinquedos aos filhos das famílias inscritas. 

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 85 SEMANAS

LEITURAS | 3º DOMINGO DO ADVENTO  | Ano C 

• 1ª LEITURA: Sof 3, 14-18a 
• SALMO: Is 12,2-3.4bcd.5-6 

REF: Povo do Senhor, exulta e canta de alegria. 

• 2ª LEITURA: Fl 4,4-7 
• EVANGELHO: Lc 3,10-18

Noite de Oração
Coração de Pai

17 DEZ 21H30

Porta 25

Salão Paroquial
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