



O nascimento de Jesus deu-se do seguinte modo: Maria, sua Mãe, noiva de José, antes de terem 
vivido em comum, encontrara-se grávida por virtude do Espírito Santo. Mas José, seu esposo, que 
era justo e não queria difamá-la, resolveu repudiá-la em segredo. Tinha ele assim pensado, quando 
lhe apareceu num sonho o Anjo do Senhor, que lhe disse: «José, filho de David, não temas receber 
Maria, tua esposa, pois o que nela se gerou é fruto do Espírito Santo. Ela dará à luz um Filho e tu 
pôr-Lhe-ás o nome de Jesus, porque Ele salvará o povo dos seus pecados». Tudo isto aconteceu para 
se cumprir o que o senhor anunciara por meio do Profeta, que diz: «A Virgem conceberá e dará à luz 
um Filho, que será chamado ‘Emanuel', que quer dizer 'Deus connosco’». Quando despertou do 
sono, José fez como o Anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua esposa. 

A figura de José interpela-nos. Ele é o homem a quem Deus envolve nos seus planos - planos que, prova-
velmente, lhe parecem misteriosos e inacessíveis - mas que tudo aceita, numa obediência total a Deus. Sou 
capaz de acolher os projectos de Deus - mesmo quando eles desorganizam os meus projectos pessoais - 
com a mesma disponibilidade de José, na obediência total aos esquemas de Deus? 
Esse Jesus que esperamos é o "Deus que vem ao encontro dos homens", para lhes oferecer a salvação. A 
festa do Natal que se aproxima deve ser o encontro de cada um de nós com este Deus; e esse encontro só 
será possível se tivermos o coração disponível para O acolher e para abraçar a proposta que Ele nos veio 
fazer. É isto que acontece? | in site dos Dehonianos 
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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 | 4º DOMINGO DO ADVENTO | Ano A 

• 1ª LEITURA: Is 7,10-14 
• SALMO: 23 (24) 
    REF: Venha o Senhor: é Ele o rei glorioso. 
• 2ª LEITURA: Rom 1,1-7 
• EVANGELHO: Mt 1,18-24 FALTAM 32 SEMANAS 

TEMPO PARA O SACRAMENTO DO PERDÃO | ADVENTO

20 de Dezembro, terça-feira: 21H30, igreja matriz. 
21 de Dezembro, quarta-feira: 15H, capela de Stº António.

MISSA DA NOITE DE NATAL | 24 de Dezembro: 24H (meia-noite) | igreja matriz.  
MISSA DO DIA DE NATAL | 25 de Dezembro: 9H30, 11H30, 19H | igreja matriz 

MISSA DO DIA DE NATAL | 25 de Dezembro: 10H30 | capela de Stº António (Mina) 


