



Naqueles dias, apareceu João Baptista a pregar no deserto da Judeia, dizendo: «Arrependei-vos, por-
que está perto o reino dos Céus». Foi dele que o profeta Isaías falou, ao dizer: «Uma voz clama no 
deserto: 'Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas’». João tinha uma veste tecida com 
pelos de camelo e uma cintura de cabedal à volta dos rins. O seu alimento eram gafanhotos e mel sil-
vestre. Acorria a ele gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região do Jordão; e eram batiza-
dos por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. Ao ver muitos fariseus e saduceus que vinham 
ao seu baptismo, disse-lhes: «Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Prati-
cai ações que se conformem ao arrependimento que manifestais. Não penseis que basta dizer: 'Abraão 
é o nosso pai’, porque eu vos digo: Deus pode suscitar, destas pedras, filhos de Abraão. O machado já 
está posto à raiz das árvores. Por isso, toda a árvore que não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu 
baptizo-vos com água, para vos levar ao arrependimento. Mas Aquele que vem depois de mim é mais 
forte do que eu e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele baptizar-vos-á no Espírito Santo e no 
fogo. Tem a pá na sua mão: há-de limpar a eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha, queimá-la-á 
num fogo que não se apaga». 

A questão dominante que o Evangelho de hoje nos apresenta é a da conversão. Não é possível acolher 
“aquele que vem" se o nosso coração estiver cheio de egoísmo, de orgulho, de autossuficiência, de preocu-
pação com os bens materiais. É preciso, portanto, uma mudança da nossa mentalidade, dos nossos valores, 
dos nossos comportamentos, das nossas atitudes, das nossas palavras; é preciso um despojamento de tudo 
o que rouba espaço ao "Senhor que vem". Estou disposto a esta mudança, para que no meu coração haja 
lugar para Jesus? O que é que, prioritariamente, deve mudar na minha vida? | in site dos Dehonianos 
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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 | 2º DOMINGO DO ADVENTO | Ano A 

• 1ª LEITURA: Is 11, 1-10 
• SALMO: 71 (72) 
    REF: Nos dias do Senhor nascerá a justiça e a paz para sempre. 

• 2ª LEITURA: Rom 15, 4-9 
• EVANGELHO: Mt 3, 1-12 FALTAM 34 SEMANAS 

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

Os Vicentinos solicitam a contribuição dos paroquianos para os cabazes de Natal, mediante a en-
trega de géneros alimentares, não perecíveis, até ao dia ao dia 12 de Dezembro, no Cartório Paro-
quial. Podem inscrever-se, no Cartório Paroquial, até ao dia 13 de Dezembro, as famílias caren-
ciadas que não recebem alimentos mensais.

SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO | 8 DE DEZEMBRO 
No dia 8 de Dezembro, Solenidade da Imaculada Conceição, celebra-
mos Maria, como nossa Mãe e nossa padroeira. Vamos assinalar, em festa, 
este dia tão especial para a nossa Paróquia. 
Será celebrada uma ÚNICA EUCARISTIA, às 11H, para a qual estão con-
vocados todos os paroquianos, particularmente os que participam em gru-
pos, movimentos e serviços da nossa Comunidade.  

Segue-se um almoço partilhado no salão paroquial (entrada: porta 25). Trazer uma entrada, prato principal e 
sobremesa. A sopa e as bebidas serão oferecidas. Os alimentos deverão ser entregues no dia 8, antes das 11H 
(entrada: porta 25). O limite máximo de pessoas é de 120 (lugares sentados à mesa). Para reservar um lugar 
é necessário efectuar uma inscrição (no cartório). No impresso constará o número de convivas e o que entre-
garão para a partilha. Prazo limite da inscrição: dia 7, quarta-feira. Após a refeição haverá um momento de 
convívio. Nota: a Eucaristia do dia 7 de Dezembro, às 19H, não é vespertina. 

ANIMA VOCE | CONCERTO DE NATAL | 11 DE DEZEMBRO, 16H, CAPELA DA MINA

Natal é sinónimo de nascimento. Que esta época seja, por isso, oportunidade 
de deixarmos nascer nos nossos corações a Esperança, a Alegria, o Amor e a 
Paz que Cristo-Menino concretiza na vida de quem O acolhe. E é através da 
música, uma das formas de nos aproximarmos de Deus, que queremos pro-
porcionar-vos esta oportunidade. Por isso, oferecemo-vos este concerto!  
Venham e tragam bens alimentares não perecíveis, que serão entregues aos 
Vicentinos da nossa paróquia para os fazerem chegar a quem mais precisar, 
para que possam viver esta época festiva mais dignamente. Entrada livre.

A EQUIPA DO BANCO ALIMENTAR DA CJA agradece aos paroquianos a disponibilidade e o serviço que de-
monstraram em mais uma campanha de recolha de alimentos. Só com o vosso apoio é que a campanha foi 
possível. Os voluntários da nossa comunidade, catequese, comunidade juvenil e escuteiros, distribuídos por 
dois supermercados, recolheram um total de 3766 kg. A todos os voluntários, o nosso muito obrigado!


