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DOMINGO II DO ADVENTO
SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO 

DA VIRGEM MARIA 

LUCAS 1, 26-38    

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas

Naquele tempo, o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a 
uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma Virgem 
desposada com um homem chamado José, que era 
descendente de David. O nome da Virgem era Maria. 
Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo: «Ave, cheia 
de graça, o Senhor está contigo». Ela ficou perturbada 
com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. 
Disse-lhe o Anjo: «Não temas, Maria, porque encontraste 
graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um 
Filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e 
chamar-Se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus Lhe dará 
o trono de seu pai David; reinará eternamente sobre a 
casa de Jacob e o seu reinado não terá fim». Maria disse 
ao Anjo: «Como será isto, se eu não conheço homem?». 
O Anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti 
e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. 
Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de 
Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho 
na sua velhice e este é o sexto mês daquela a quem 
chamavam estéril; porque a Deus nada é impossível». 
Maria disse então: «Eis a escrava do Senhor; faça-se em 
mim segundo a tua palavra». 

Palavra da salvação. 

MEDITAÇÃO DOMINICAL
MARIA IMACULADA: MODELO DA DISPONIBILIDADE

Celebramos neste segundo domingo do advento a 
Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa 
Maria, a mulher escolhida desde a sua existência para 
ser mãe do Filho de Deus. Mas perguntamos o que quer 
dizer Imaculada Conceição e quais são as implicações e 
benefícios para a nossa geração. Através da proclamação 

da bula “ineffabilis Deus” (Deus inefável) em 1854 a 
Igreja definiu como dogma da fé que Maria, Mãe de 
Jesus, foi concebida sem pecado original. Maria é cheia 
de graça desde o primeiro momento da sua conceição. 
Maria foi preservada de qualquer mancha de pecado, 
em vista de seu Filho Jesus. Deus escolheu-a desde o 
princípio, desde o primeiro momento da conceição, 
tornando-a digna da maternidade divina, para a qual 
no tempo estabelecido seria chamada.

O Evangelho desta solenidade é da Anunciação do Anjo 
à Jovem de Nazaré, Maria, e põe em confronto a nossa 
resposta diante da proposta de Deus. O diálogo entre o 
Anjo e Maria. Portanto, é um desafio atual sobre como 
reconciliar a vontade de Deus com a nossa, ou seja, 
abandonar a nossa vontade e assumir a de Deus rumo à 
felicidade e à paz. Deus olhou para a humildade da sua 
serva. A celebração da festa da Imaculada Conceição de 
Maria recorda a sua presença no Mistério da Redenção 
e também a nossa participação na graça de Deus que é 
dada a todos. Na nossa relação com Deus devemo-nos 
deixar ser encontrados, agarrados e seduzidos por Ele. 

Maria Imaculada admoesta-nos que a fé é o remédio 
para superar as nossas dúvidas, inquietações e o medo 
na vida. Devemos confiar plenamente na Palavra de Deus 
para que possamos ser nutridos por Ela. Celebramos 
uma mulher que disse não à autossuficiência, mas sim 
à humildade e simplicidade. Estava sempre disposta 
a acolher o dom do serviço, pois deu uma resposta 
afirmativa «eis a serva do Senhor, faça-se em mim 
segundo a Tua Palavra».

Que Maria concebida sem pecado, a Padroeira de 
Portugal, interceda por nós.

Pistas de Reflexão

- Em que missão sinto que Deus me chama a colaborar 
na Igreja e na sociedade?

- Durante a semana meditar sobre a minha resposta aos 
meus compromissos batismais.

Votos de uma excelente segunda semana do advento!

O Pároco,

Pe. Andrew Prince
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DEFINIÇÃO DO DOGMA
IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM SANTA MARIA

Em honra da santa e indivisa Trindade, para decoro e 
ornamento da Virgem Mãe de Deus, para exaltação da 
fé católica, e para incremento da religião cristã, com a 
autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-
aventurados Apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, 
declaramos, pronunciamos e definimos:

A doutrina que sustenta que a beatíssima Virgem Maria, 
no primeiro instante da sua Conceição, por singular 
graça e privilégio de Deus omnipotente, em vista dos 
méritos de Jesus Cristo, Salvador do género humano, foi 
preservada imune de toda mancha de pecado original, 
essa doutrina foi revelada por Deus, e por isto deve ser 
crida firme e inviolavelmente por todos os fiéis.

Papa Pio IX, Bula "Ineffabilis Deus" (Deus Inefável), 8 de dezembro 
de 1854

PAPA FRANCISCO
QUEM ESCOLHE CRISTO NÃO RECORRE AO MAGO. 

A MAGIA NÃO É CRISTÃ

Paulo não se poupa na sua obra de evangelização, como 
vemos no seu ministério em Éfeso. Aqui doze homens 

recebem o Batismo no nome 
de Jesus e experimentam a 
efusão do Espírito Santo que os 
regenera. Diversos prodígios 
se realizam pelas mãos do 
Apóstolo: os doentes ficam 
curados, e os possessos livres 
do espírito maligno. Esta força 
de Deus põe a descoberto 
a inutilidade da magia, cuja 
prática tinha um centro famoso 
naquela cidade. Mas não é 
só inútil, a magia é também 
incompatível com a fé em 

Cristo: se escolhes Cristo, não podes recorrer ao mago. 
A fé é abandono confiante nas mãos dum Deus fiável, 
que Se dá a conhecer, não através do ocultismo, mas 
por revelação e com amor gratuito. 

Assim o Evangelho desencadeou uma inversão nos 
valores dos habitantes de Éfeso, que, em grande número, 
escolhem Cristo abandonando as práticas mágicas e os 
deuses pagãos, entre eles a deusa Ártemis. Quantos, 
à sombra dela, tinham construído os seus negócios, 
viram secar a fonte dos seus ganhos e provocaram um 
tumulto contra Paulo. Este vê-se obrigado a deixar a 
cidade, mas só depois de estabelecer os responsáveis 
da comunidade. Mais tarde, vai chamá-los a Mileto 
dirigindo-lhes o discurso de despedida, uma espécie de 
testamento espiritual confiado àqueles que, depois da 
sua partida, deverão guiar a comunidade. Paulo pede-
lhes a máxima proximidade do rebanho, resgatado 
com o sangue precioso de Cristo, coloca-os nas mãos 
de Deus e confia-os à «palavra da sua graça», fermento 
que tudo faz crescer e caminho de santidade na Igreja.

Papa Francisco, Audiência Geral, Vaticano, 04 de dezembro de 2019 

EVANGELHO DO DIA.PT
‘Evangelho do Dia.PT’ é o novo projeto digital 
que procura levar “o Evangelho aos feeds e redes 
sociais”, onde as pessoas passam “tanto tempo a 
pôr likes (gostos) e partilhar”, explica o seu criador.

“Sempre que esperamos por alguma coisa – o 
autocarro está atrasado, 
que os miúdos saiam 
das at iv idades –  é 
inevitável perceber o 
que está a acontecer no 
Facebook, no Instagram 
e af ins. A ideia foi 
tornar o Evangelho 
do dia presente aí – 

quando a pessoa está a percorrer o feed, encontra-
se com o Evangelho”, disse Emanuel Soeiro.

Em termos de imagem, Emanuel Soeiro realça que o 
objetivo “é não criar muita dispersão”, mas dar “sempre 
prioridade à Palavra”, pelo que “a única coisa que muda” 
é a cor de fundo, consoante o tempo litúrgico: roxo, no 
Advento e na Quaresma; rosa nos Domingos Gaudete (III 
do Advento) e Laetare (IV da Quaresma); vermelho, no 
Pentecostes; branco nas Missas do Tempo Pascal e do 
Natal do Senhor; verde, nos domingos do Tempo Comum

O projeto ‘Evangelho do Dia.PT’ está também no 
Whatssap – +351 925 704 073 – e todas as manhãs é 
enviada “uma imagem com a referência do dia que 
se está a viver e o texto do Evangelho”, às 09h00.

Emanuel Soeiro indica que o objetivo é “deixar o 
Evangelho ecoar na vida e na história de cada um”, 
com uma proposta “o mais simples possível”.

Este projeto não é para “contabilizar likes, nem 
partilhas”, mas o seu mentor lembra que “cresce 
tanto mais” quanto as pessoas vão partilhando e 
“mais pessoas podem ser tocadas” pelo Evangelho.

“É responsabilidade de todos fazer com que o Evangelho 
também cresça, chegar às periferias, e cada um chega a 
periferias diferentes e as redes sociais têm esta lógica de 
conseguirmos chegar a muitas”, conclui Emanuel Soeiro.

Agência Ecclesia, 06 de dezembro de 2019
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AGENDA PAROQUIAL

- O retiro paroquial do Advento realiza-se no dia 14 de 
dezembro das 10h00 às 15h00 na Igreja de São José 
de Caparide. A folha para a inscrição encontra-se no 
átrio da Igreja.

- No próximo domingo, 15 de dezembro, às 15h00, 
realiza-se a Festa do Natal da Catequese em Tires e 
Caparide, respetivamente. O evento terminará com 
um lanche partilhado.

- Haverá um encontro geral dos Acólitos no domingo, 
dia 22 de dezembro, às 17h30 no Salão Paroquial.

- Neste tempo de advento, a paróquia está a apelar 
à vossa generosidade (bens alimentares e dinheiro) 
para preparar os cabazes para as famílias carenciadas.


