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II DOMINGO DO 
ADVENTO

LEITURA I 
IS 40,1-5.9-11

SALMO 84 (85) 
REFRÃO: 

MOSTRAI-NOS 
O VOSSO AMOR 

E DAI-NOS 
A VOSSA 

SALVAÇÃO..

LEITURA II
2 PEDRO 3,8-14

EVANGELHO SEGUNDO S. MARCOS 1, 1-8

COMENTÁRIO AO EVANGELHO

Princípio do Evangelho de Jesus 
Cristo, Filho de Deus. Está escrito no 
profeta Isaías: «Vou enviar à tua frente 
o meu mensageiro, que preparará 
o teu caminho. Uma voz clama no 
deserto: ‘Preparai o caminho do 
Senhor, endireitai as suas veredas’». 
Apareceu João Baptista no deserto a 
proclamar um baptismo de penitência 
para remissão dos pecados. Acorria 
a ele toda a gente da região da Judeia 
e todos os habitantes de Jerusalém e 
eram baptizados por ele no rio Jordão, 

confessando os seus pecados. João 
vestia-se de pêlos de camelo, com um 
cinto de cabedal em volta dos rins, e 
alimentava-se de gafanhotos e mel 
silvestre. E, na sua pregação, dizia: 
«Vai chegar depois de mim quem é 
mais forte do que eu, diante do qual 
eu não sou digno de me inclinar para 
desatar as correias das suas sandálias. 
Eu baptizo-vos na água, mas Ele 
baptizar-vos-á no Espírito Santo».

DO

Nuno Vicente 
(seminarista)

“Preparai o caminho do Senhor, 
endireitai as suas veredas.” | Se no 
Domingo passado a Liturgia da Palavra 
nos convidava a VIGIAR, neste II 
Domingo o convite é a ENDIREITAR 
o caminho do Senhor. Que caminho 
é este? É o caminho que cada um 
tem de percorrer até ao encontro 
com Deus- é a nossa vida! | Olhemos 
para a nossa vida, para os vales que 
vão ficando cada vez mais escavados 
de cada vez que nos afastamos dos 
ensinamentos do Senhor, para os 
montes que vamos erigindo, fruto 
do nosso individualismo, egoísmo, 
vaidade, soberba e indiferença para 

com o outro. Se não aplanarmos estas 
veredas cada vez será mais difícil ser 
alcançado por Deus. Mas mesmo assim 
Deus não desiste de nós, quer vir ao 
nosso encontro. | O Advento é tempo 
de Esperança. Esperança na vinda do 
Senhor, como Ele nos prometeu. Este 
é o tempo de preparamos o caminho 
para aquele que há-de vir diante do 
qual não seremos dignos de desatar 
as correias das suas sandálias. E 
para preparamos esse caminho nada 
melhor do que fazer o que o Senhor nos 
pede: “consolai, consolai o meu povo” 
(Is 40,1)Donativos 
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8 DE DEZEMBRO - SEX
Imaculada Conceição da Virgem 

10 DE DEZEMBRO - DOM 
Lectio Divina |21h30 
11 DE DEZEMBRO - SEG  

 A caminho do Presépio -  Ig. Sto. 
António | 21h

13 DE DEZEMBRO - QUA 
Encerramento da Catequese

HORÁRIO GERAL PARÓQUIA
ACOLHIMENTO E CARTÓRIO 

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 18h 
SAB — 10h › 11h

CONFISSÕES
IGREJA DE STO. ANTÓNIO 

2ª a SÁB — 10h › 11h 

IGREJA SRA. BOA NOVA
2ª a 6ª — 18h30 › 19h

5 e 6 de novembro - Horário das Missas
 

SÁBADO
IG.STO. ANTÓNIO 9h30 
(Missa de Sábado)

IG. SRA. BOA NOVA 11h30
  

DOMINGO
IG.SRA. BOA NOVA 8h, 9h, 10h, 

11h30 
AUDITÓRIO SRA. BOA NOVA 10h30, 

12h 
(Entrada do lado da porta da 

igreja) 

ESTE NATAL ADOTE UMA FAMÍLIA
 

Ofereça um cabaz de Natal a uma família da nossa 
comunidade apoiada pelo Centro Paroquial do Estoril.

Este ano poderá doar o cabaz de duas formas:
- Escolher uma família nas árvores de Natal à porta da 
Igreja ou do Auditório e assim ficar também a saber a 

idade das crianças da família escolhida para, se preten-
der, personalizar o cabaz e acrescentar brinquedos ou 

outros presentes.
Os cabazes devem ser entregues até dia 13 de dezem-

bro com o número da família adotada;
 

- Online: https://cpestoril.pt/donativos/
 

Com o seu donativo 300 famílias terão um Natal dife-
rente e mais feliz. Contamos consigo!

Obrigado!

“VENDA DE NATAL DA PARÓQUIA”
 

-No acolhimento paroquial;
-Na Partilha - Espaço Solidário.

A partir de hoje faça-nos uma visita.

Imaculada Conceição - 8 de dezembro 
HORÁRIO DAS MISSAS

DIA 7 DE DEZEMBRO - QUI
IG. SRA. BOA NOVA   

(vespertina) | 19h 

DIA 8 DE DEZEMBRO -  SEX
IG. SRA. BOA NOVA

8h, 9h, 10h, 11h30

AUDITÓRIO SRA. BOA NOVA 10h30, 
10h30, 12h

(Entrada do lado da porta da 
igreja) 



Imaculada 
Conceição, um 
feriado com 
história portuguesa
Devoção nacional 
precedeu 
proclamação 
pontifícia do 
dogma
A solenidade da 
Imaculada Conceição, 
que a Igreja Católica 
assinala anualmente a 8 
de dezembro, é feriado 
nacional em Portugal, 
um reconhecimento à 
importância desta data 
na espiritualidade e 
identidade do país.| O 
dogma da Imaculada 
Conceição de Maria 
foi proclamado a 
8 de dezembro de 
1854, através da bula 
‘Ineffabilis Deus’, 
a qual declara a 
santidade da Virgem 
Santa Maria desde o 
primeiro momento da 
sua existência, sendo 
preservada do pecado 
original. | A ligação 
entre Portugal e a 
Imaculada Conceição 
ganhara destaque em 
1385, quando as tropas 
comandadas por D. 
Nuno Alvares Pereira 
derrotaram o exército 
castelhano e os seus 
aliados, na batalha de 
Aljubarrota. | Em honra 
a esta vitória, o Santo 

Condestável fundou a 
igreja de Nossa Senhora 
do Castelo, em Vila 
Viçosa, e fez consagrar 
aquele templo a Nossa 
Senhora da Conceição. | 
A antiga igreja de Nossa 
Senhora do Castelo, 
espaço onde se ergue 
atualmente o santuário 
nacional, afirmou-se 
nos finais do século 
XIV como o primeiro 
sinal desta devoção, 
em toda a Península 
Ibérica.
Um segundo passo deu-
se durante o movimento 
de restauração da 
independência que 
acabou com o domínio 
castelhano em Portugal 
e que culminou com 
a coroação de D. 
João IV como rei 
de Portugal, a 15 de 
dezembro de 1640, no 
Terreiro do Paço, em 
Lisboa. | O mesmo 
D. João IV, atento a 
uma religiosidade que 
também já envolvera 
a construção de 
monumentos como o 
Mosteiro da Batalha, o 
Convento do Carmo e o 
Mosteiro da Conceição, 
coroou a Imagem de 
Nossa Senhora da 
Conceição de Vila 
Viçosa como Rainha e 
Padroeira de Portugal 
durante as cortes de 
1646. | A Universidade 
de Coimbra tem um 
papel importante em 

todo este processo, 
já que todos os 
seus intelectuais 
defenderam o 
dogma sob forma de 
juramento solene. | 
Após a proclamação 
dogmática surgiu 
em Portugal um 
movimento no 
sentido de erguer um 
monumento nacional 
que assinalasse a 
definição de Pio IX. 
| Em 1869 concluiu-
se esse primeiro 
monumento, no 
Sameiro, seguindo-se-
lhe a construção dum 
santuário dedicado à 
Imaculada Conceição 
de Maria, cuja 
imagem foi coroada 
solenemente em 1904.

A caminho do 
Presépio
Vamos a caminho do 
Presépio. Tem sido um 
ano de dificuldades, 
de medos, de luta. 
Mas sabemos que 
Jesus vem. Que Jesus 
quer nascer no meio 
de nós, na nossa casa, 
na nossa família. 
Sabemos que Jesus 
não esquece ninguém. 
Sabemos que quando 
entrarmos naquela 
gruta seremos 
inundados de alegria, 
de amor, de ternura. 
Sabemos que Nossa 

Senhora é também nossa 
Mãe. Queremos confiar, 
queremos um coração 
novo. Vamos a caminho 
todos juntos.
Encontramo-nos todas as 
sextas às 21h em Santo 
António para rezar um 
terço com meditações, até 
ao Natal. 

PALAVRAS COM ESPÍRITO

Glória
Como seres sensíveis que somos, o que vemos, ouvimos, 
cheiramos, tocamos ou gostamos, deixa em nós uma 
impressão. Pode ser agradável, repugnante ou indiferente. Mas 
se for sublime, se nos deslumbrar e superar de alguma forma 
a nossa capacidade de conter ou expressar o efeito que tem 
sobre nós, descrevemos essa impressão como glória. É um 
excesso de excelência e de virtude, de encanto e de bondade. 
Embora isso se possa dizer de alguns elementos da criação, 
nenhum se compara em glória ao Criador de todos eles, de 
Quem procede todo o bem. A Sagrada Escritura abunda em 
passagens que dão testemunho dessa glória de Deus, que é 
também manifestação da sua soberania sobre todas as coisas 
e do seu triunfo sobre tudo o que lhe é adversário. A mesma 
Palavra de Deus põe-nos diante de uma escolha: ou dar glória 
a Deus com a nossa existência, participando no louvor de 
todos os que Lhe pertencem, ou cair na desgraça de voltar as 
costas ao autor de todo o bem.
Padre João 

APONTAMENTO
DA SEMANA

“Não existe possibilidade de chegar a Jesus 
sem responder ao apelo do precursor” (C. 

Ratzinger), o mesmo que ressoou em Lourdes 
ou Fátima e tantos outros santuários sagrados. 

Converter-se é abandonar a auto-suficiência, 
descobrir e aceitar a própria indigência. Na 

vida não convertida impera a autojustificação, 
o critério da maioria, o moralismo, enquanto 

a conversão é a humildade de se confiar ao 
Criador, ao único que pode definir o nosso bem, 

o que nos serve, o que nos convém. Este é um 
tempo favorável e propício para nos voltarmos 

para o Autor da nossa origem, Ele que nos fez 
para O podermos contemplar.


