






Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em 
direcção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel 
ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito 
Santo e exclamou em alta voz: «Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu 
ventre. Donde me é dado que venha ter comigo a Mãe do meu Senhor? Na verdade, logo 
que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu 
seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da 
parte do Senhor». 

A presença de Jesus neste mundo é, claramente, a concretização das promessas de salvação e de libertação 
feitas por Deus ao seu Povo. Com Jesus, anuncia-se a eliminação da opressão, da injustiça, de tudo aquilo que 
rouba e que limita a vida e a felicidade dos homens. Jesus, ao “nascer” entre nós, tem por missão propor um 
mundo onde a justiça, os direitos humanos, a dignidade, a vida e a felicidade das pessoas são absolutamente 
respeitados. Dizer que Jesus, hoje, nasce no nosso mundo significa propor esta mensagem libertadora e 
salvadora. | in site dos Dehonianos 
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA



CELEBRAÇÕES NATALÍCIAS


24 de Dezembro 

Missa da Noite de Natal: 24H. 
 - Neste dia omite-se a Missa das 19H. - 

25 de Dezembro

Dia de Natal:  
Eucaristia às 9H30, 11H30, 19H. 

26 de Dezembro

Sagrada Família: 
Eucaristia às 9H30, 11H30, 19H. 

CABAZES DE NATAL | VICENTINOS

Os Vicentinos relembram o apelo lançado aos paroquianos para a elaboração dos cabazes 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 84 SEMANAS

LEITURAS | 4º DOMINGO DO ADVENTO  | Ano C 

• 1ª LEITURA: Miq 5, 1-4a 
• SALMO: 80(79), 2ac.3b.15-16.18-19 

REF: Mostrai-nos, Senhor, o Vosso rosto e seremos salvos. 

• 2ª LEITURA: Heb 10, 5-10 
• EVANGELHO: Lc 1, 39-45

O NOSSO PRESÉPIO

SANTO 
NATAL! 

http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/

