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A VIRGEM CONCEBERÁ E DARÁ À LUZ UM FILHO. 
 

NA EUCARISTIA 

CÂNTICO ENTRADA 

Derramai, ó Céus, lá de cima o vosso orvalho, 
mandem-nos as nuvens o Justo. 

CÂNTICO ACENDER A COROA DE ADVENTO 

O Senhor dará a coroa da justiça  
àqueles que esperam, com amor, a Sua vinda. 
Àqueles que esperam, àqueles que esperam, 
com amor, com amor, a Sua vinda. Aleluia, aleluia, aleluia. 

PRIMEIRA LEITURA Is 7, 10-14 «A virgem conceberá» 

Leitura do Livro do Isaías 

Naqueles dias, o Senhor mandou ao rei Acaz a seguinte mensagem: «Pede 
um sinal ao Senhor teu Deus, quer nas profundezas do abismo, quer lá em 



cima nas alturas». Acaz respondeu: «Não pedirei, não porei o Senhor à 
prova». Então Isaías disse: «Escutai, casa de David: Não vos basta que an-
deis a molestar os homens para quererdes também molestar o meu Deus? 
Por isso, o próprio Senhor vos dará um sinal: a virgem conceberá e dará à 
luz um filho e o seu nome será Emanuel». Palavra do Senhor. Graças a Deus. 

SALMO RESPONSORIAL 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6 (R. 7c e 10b) 

Refrão:  Venha o Senhor: é Ele o rei glorioso. 

SEGUNDA LEITURA Rom 1, 1-7 «Jesus Cristo, nascido da descendência de David, segundo a 
carne» 

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos 

Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por chamamento divino, escolhido para 
o Evangelho que Deus tinha de antemão prometido pelos profetas nas Sa-
gradas Escrituras, acerca de seu Filho, nascido, segundo a carne, da descen-
dência de David, mas, segundo o Espírito que santifica, constituído Filho de 
Deus em todo o seu poder pela sua ressurreição de entre os mortos: Ele é 
Jesus Cristo, Nosso Senhor. Por Ele recebemos a graça e a missão de após-
tolo, a fim de levarmos todos os gentios a obedecerem à fé, para honra do 
seu nome, dos quais fazeis parte também vós, chamados por Jesus Cristo. A 
todos os que habitam em Roma, amados por Deus e chamados a serem san-
tos, a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do 
Senhor. Graças a Deus. 

EVANGELHO Mt 1, 18-24 «Jesus nascerá de Maria, noiva de José, filho de David» 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

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 apare-
ceu 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. Palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. 

ACLAMAÇÃO DEPOIS DO EVANGELHO 

Como os ramos unidos à videira, faz-nos, ó Pai, dar frutos de vida verdadeira. 

CÂNTICO DE COMUNHÃO 

A Virgem conceberá e dará à luz um Filho, 
o seu Nome será Emanuel. 

ANTÍFONA DO Ó 

Ó Rei das nações / e pedra angular da Igreja  
vinde, vinde salvar o homem / que formastes do pó da terra. 

SOBRE A PALAVRA… Pe. Emanuel Brandão 

«Será chamado ‘Emanuel’, que quer dizer ‘Deus connosco’». Com o nascimento 
de Jesus, Deus revela-se como um Deus próximo e amigo de cada um de nós. 
Deus é nosso companheiro de viagem. Faz da nossa história a Sua história. Ele 
é o ‘Emanuel’, o Deus connosco. Através do Seu Espírito, o Filho de Deus encar-
nado partilha a sorte de todos os seres humanos. Com a Sua encarnação, Deus 
de certa forma uniu-se a todos os seus filhos. Consciente desta presença de 
Deus, José colocou os interesses de Deus à frente dos seus. Colocou toda a sua 
vida ao serviço da salvação da humanidade. É assim um exemplo de fé e de 
confiança na providência divina. Eis o desafio para esta semana: como José 
dizer sim aos planos de Deus. 

O SACRAMENTO DO BAPTISMO HOJE Papa Francisco, 25.04.2018 

CATEQUESE III – A FORÇA DE VENCER O MAL 

O Batismo não é uma fórmula mágica, mas um dom do Espírito Santo que torna 
quem o recebe capaz de «lutar contra o espírito do mal», acreditando que «Deus 
enviou ao mundo o seu Filho para destruir o poder de Satanás e transferir o ho-
mem das trevas para o seu Reino de luz infinita» (cf. Rito do Batismo das crianças, n. 56). 
Sabemos por experiência que a vida cristã está sempre sujeita à tentação, 



sobretudo à tentação de se separar de Deus, da sua vontade, da comunhão com 
Ele, para voltar a cair na rede das seduções mundanas. E o Batismo prepara-nos, 
dá-nos força para esta luta quotidiana, até para a luta contra o diabo que — como 
diz São Pedro — como um leão, procura devorar-nos, destruir-nos. 
Além da oração, há a unção no peito com o óleo dos catecúmenos, os quais «dele 
recebem vigor para renunciar ao diabo e ao pecado, antes de se aproximarem da 
fonte e ali renascerem para a nova vida» (Bênção dos óleos, Premissas, n. 3). Devido à 
propriedade do óleo de penetrar nos tecidos do corpo, proporcionando-lhe bene-
fício, os antigos lutadores costumavam ungir-se de óleo para tonificar os múscu-
los e para ativar mais facilmente as garras do adversário. À luz deste simbolismo, 
os cristãos dos primeiros séculos adotaram o uso de ungir o corpo dos candidatos 
ao Batismo com o óleo benzido pelo do Bispo [Eis a prece de bênção, expressiva 
do significado deste óleo: «Ó Deus, sustentáculo e defesa do vosso povo, aben-
çoai este óleo, no qual quisestes oferecer-nos um sinal da vossa fortaleza divina; 
concedei energia e vigor aos catecúmenos que serão por ele ungidos, a fim de 
que, iluminados pela vossa sabedoria, compreendam mais profundamente o 
Evangelho de Cristo; sustentados pelo vosso poder, assumam com generosidade 
os compromissos da vida cristã; e, tornando-se dignos da adoção de filhos, te-
nham a alegria de renascer e viver na vossa Igreja» (Bênção dos óleos, n. 21), com a 
finalidade de significar, mediante este «sinal de salvação», que o poder de Cristo 
Salvador fortalece para lutar contra o mal e para o derrotar (cf. Rito do Batismo das 
crianças, n. 105). 

VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL  22 A 28 DEZEMBRO 

EUCARISTIAS DE NATAL. No dia 24, na igreja paroquial, não há eucaristia às 
18:30 horas. Celebraremos Eucaristia à Meia Noite, e no dia 25, às 11:30 e 
18:30 horas. Na igreja de Nossa Senhora de Fátima, celebraremos Eucaristia 
às 09:30 horas. No dia 26, quinta-feira, a igreja paroquial estará encerrada. 

SAGRADA FAMÍLIA. No dia 29 celebramos a Festa da Sagrada Família, e por 
iniciativa da Pastoral Familiar faremos a bênção das famílias. Convidamos 
todas as famílias a participar nas Eucaristias do próximo domingo. 

BANQUETE DE REIS. No dia 4 de janeiro, no Salão Paroquial (este ano com 
climatização) faremos o Banquete de Reis. Estão abertas as inscrições - na 
sacristia da igreja paroquial - até ao limite de 150 participantes e o preço 
por pessoa é de 6€. 
 


