



No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio, Ele estava 
com Deus. Tudo se fez por meio d’Ele e sem Ele nada foi feito. N'Ele estava a vida e a vida era a luz 
dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a receberam. O Verbo era a luz verdadeira, que, 
vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Estava no mundo e o mundo, que foi feito por Ele, não O 
conheceu. Veio para o que era seu e os seus não O receberam. Mas, àqueles que O receberam e 
acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do 
sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-Se carne 
e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito, cheio 
de graça e de verdade. 

A transformação da "Palavra" em "carne" (em menino do presépio de Belém) é a espantosa aventura de 
um Deus que ama até ao inimaginável e que, por amor, aceita revestir-Se da nossa fragilidade, a fim de nos 
dar vida em plenitude. Neste dia, somos convidados a contemplar, numa atitude de serena adoração, esse 
incrível passo de Deus, expressão extrema de um amor sem limites. | 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 | NATAL DO SENHOR | Ano A 
• 1ª LEITURA: Is 52,7-10 
• SALMO: 97 (98) 
    REF: Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. 

• 2ª LEITURA: Hebr 1,1-6 
• EVANGELHO: Jo 1,1-18 FALTAM 31 SEMANAS 

Hoje, o Filho de Deus nasceu: tudo muda.  
O Salvador do mundo vem 
para Se tornar participante 

da nossa natureza humana: 
já não estamos sós e abandonados. 

Papa Francisco

No dia 31 de Dezembro, sábado, celebra-se Eucaristia (vespertina), às 17H, capela de Sto António; 
é suprimida a Eucaristia das 19H, na igreja matriz.  
No dia 1 de Janeiro, Domingo: Eucaristia às 9H30, 11H30, 19H, igreja matriz.


