



Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá na 
vinda do Filho do homem. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam 
em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca; e não deram por nada, até que veio o dilúvio, que 
a todos levou. Assim será também na vinda do Filho do homem. Então, de dois que estiverem no 
campo, um será tomado e outro deixado; de duas mulheres que estiverem a moer com a mó, uma será 
tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Compre-
endei isto: se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, estaria vigilante e não 
deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai vós também preparados, porque na hora em que menos 
pensais, virá o Filho do homem. 

Neste tempo de preparação para a celebração do nascimento de Jesus, sou convidado a recentrar a minha 
vida no essencial, a redescobrir aquilo que é importante, a estar atento às oportunidades que o Senhor, dia a 
dia, me oferece, a acordar para os compromissos que assumi para com Deus e para com os irmãos, a 
empenhar-me na construção do "Reino". É essa a melhor forma - ou melhor, a única forma - de preparar a 
vinda do Senhor.. | in site dos Dehonianos 
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CONVÍVIO 1º DOMINGO DO ADVENTO | ANO A 
27 de Novembro de 2022 
Número 786 

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA

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 / MB WAY da paróquia: 914761157.

LEITURAS | 1º DOMINGO DO ADVENTO | Ano A 
• 1ª LEITURA: Is 2, 1-5 
• SALMO: 121 (122) 
    REF: Vamos com alegria para a casa do Senhor. 
• 2ª LEITURA: Rom 13, 11-14 
• EVANGELHO: Mt 24, 37-44 FALTAM 35 SEMANAS 

VICENTINOS | RECOLHA DE ALIMENTOS E INSCRIÇÕES PARA O CABAZ DE NATAL

Os Vicentinos solicitam a contribuição dos paroquianos  para os cabazes de Natal,  
podendo entregar géneros alimentares, não perecíveis,  até ao dia ao dia 12 de Dezembro,  
no Cartório Paroquial. Podem inscrever-se no Cartório Paroquial, até ao dia 13 de Dezembro,  
as famílias carenciadas que não recebem alimentos mensais.

SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO | 8 DE DEZEMBRO 
No próximo dia 8 de Dezembro, quinta-feira,  
Solenidade da Imaculada Conceição,  
celebramos Maria, como nossa Mãe e nossa padroeira. 
Vamos assinalar, em festa,  
este dia tão especial para a nossa Paróquia. 
Neste dia será celebrada uma única Eucaristia, às 11H. 
Segue-se um almoço partilhado no salão paroquial.  
Sobre este almoço sairão informações em breve.  
Após a refeição haverá um momento de convívio. 
Todos os paroquianos estão convocados, 
particularmente os que participam  
em grupos, movimentos e serviços da nossa Comunidade. 
Nota: a Eucaristia do dia 7 de Dezembro às 19H, não é vespertina. 

VIVÊNCIA PARA OS TEMPOS DE ADVENTO E NATAL 2022

Em Comunidade, acolhamos o desafio de vivência destes Tempos de Advento e Natal que 
nos é proposto, e que tem como tema: “Disposto ao Sim, fazer como a Mãe”. 

Importante: levar o desdobrável onde tudo é explicado.

NOVENA DA IMACULADA 
Início: dia 29 de Novembro, antes da Eucaristia.


