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IMAC. CONCEIÇÃO – 08-12-2022 
 
 

 

 

‘ANO A’ 

14.º Aniversário do Jornal do Leitor 
 

 

 
 

 

 

Imaculada Conceição da  

Virgem Santa Maria 
 

Neste tempo de Advento somos convidados, 

através da Solenidade da Imaculada Conceição da 

Virgem Santa Maria, a celebrar e a meditar como Deus 

ao longo dos tempos foi preparando a vinda de Jesus.  

Na verdade, Deus, pela Imaculada Conceição da 

Virgem Santa Maria, preparou uma digna morada para 

o seu Filho. Além disto, a presente Solenidade também 

nos convida a acolhermos o Senhor que vem e a 

dizermos o nosso sim ao projeto salvífico de Deus, à 

imagem da Virgem de Nazaré. Assim, a Solenidade da 

Imaculada Conceição é uma verdadeira festa de 

Advento que nos ajuda a preparar a visita Salvadora de 

Deus.  
 

 

 
 

 

 

Antífona de Entrada 
 

Is 61, 10 

Exulto de alegria no Senhor,  

a minha alma rejubila no meu Deus,  

que me revestiu com as vestes da salvação  

e me envolveu com o manto da justiça,  

como esposa adornada com suas joias. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 
Há um modo de apresentar Nossa Senhora que 

desencoraja, em vez de animar; afasta, em vez de 

aproximar; divide, em vez de unir os irmãos da mesma 

fé.  

Trata-se de um certo estilo de devoção que se 

reflete em imagens e estátuas, algumas vezes de 

péssimo gosto, e em afirmações que têm pouco a ver 

com a palavra de Deus.  

Para algumas pessoas é quase um despeito ouvir 

falar de tantos «privilégios» concedidos a Maria e 

pergunta-se por que é que Deus não os dá a todos. 

Maria é certamente uma obra-prima e diante de 

uma obra de arte o pensamento vai para o pensamento 

que a criou. O projeto de  Deus, no qual Maria deve ser  
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inserida, é descrito na segunda Leitura. A primeira 

Leitura descreve-nos aquilo que o homem é capaz de 

fazer sem Deus. Também do material mais frágil e 

inconsistente, Deus sabe tirar obras extraordinárias. Se 

em Maria Ele mostrou tanta habilidade, estamos certos 

de que também de nós, pobres pecadores, saberá 

retirar uma obra-prima.   

Maria é apenas uma criatura, não tem nada de seu. 

Tudo nela é obra do Omnipotente «cujo nome é Santo» 
 

 

 
 

 

 

 

Primeira Leitura 
Gn 3, 9-15.20 

 
  

MONIÇÃO: 
 

Este relato do livro do Genesis apresenta-nos os 

primeiros pais da humanidade: Adão e Eva. Embora seja um 

texto poético e cheio de imagens, o plano de Deus é visto 

como um “estorvo”, um embaraço, porque o ser humano, 

personificado nos primeiros pais, é seduzido a ser como 

Deus. 

 

LEITURA: 

 
 

 

 

 

 

Leitura do Livro do Génesis 
 

9Depois de Adão ter comido da árvore, o 

Senhor Deus chamou-o e disse-lhe: «Onde 

estás?». 10Ele respondeu: «Ouvi o rumor dos 

vossos passos no jardim e, como estava nu, 

tive medo e escondi-me». 11Disse Deus: 

«Quem te deu a conhecer que estavas nu? 

Terias tu comido dessa árvore, da qual te 

proibira comer?». 12Adão respondeu: «A 

mulher que me destes por companheira deu-    

-me do fruto da árvore e eu comi». O 

Senhor 13Deus perguntou à mulher: «Que 

fizeste?» E a mulher respondeu: «A serpente 

enganou-me e eu comi». 14Disse então o 

Senhor Deus à serpente: «Por teres feito 

semelhante coisa, maldita sejas entre todos 

os animais domésticos e entre todos os 

animais selvagens. Hás de rastejar e comer 

do pó da terra todos os dias da tua 

vida. 15Estabelecerei inimizade entre ti e a 

mulher, entre a tua descendência e a 

descendência dela. Esta te esmagará a 

cabeça e tu a atingirás no calcanhar». 20O 

homem deu à mulher o nome de «Eva», 

porque ela foi a mãe de todos os viventes. 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 

 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

 
 
 

 

A Leitura contém várias perguntas, com as 

correspondentes respostas e importa fazê-las devagar e de 

forma expressiva.  

Presta atenção ao diálogo e interrogações entre Deus, 

Adão e a Eva, e fá-lo com perfeição. Não corras, para que 

seja possível a assembleia entender aquilo que escuta. 

Exercita e certamente conseguirás apresentar um bom 

trabalho.  

Faz a divisão do texto em “O homem deu à mulher o nome 

de «Eva» porque... etc.” 

Finalmente, verifica o texto e exercita alguma palavra mais 

difíceis de pronunciar: rumor / Estabelecerei / inimizade / 

descendência / viventes / ou outras. 
 

 

 

 

 

 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
A Leitura é extraída do segundo bloco do livro do 

Génesis, que vai do v. 4b do capítulo 2 até ao fim do 

capítulo 4, que os estudiosos atribuem à chamada 

«tradição javista», onde se encontra a narrativa da 

criação do homem e da mulher, do pecado dos 

primeiros pais com as suas consequências e da 

continuidade da vida humana marcada pelo pecado. É 

evidente que esta narrativa não é um relato jornalístico, 

pois tudo é descrito numa linguagem simbólica, muito 

expressiva e densa; a narrativa coloca o leitor perante 

realidades transcendentes que dizem respeito ao «ser 

humano» – o adam –, o homem de todos os tempos. O 

autor sagrado, que deu forma definitiva e inspirada ao 

Pentateuco, quis dar-nos um panorama coerente da 

história da salvação – que arranca da eleição divina e 

se concretiza na aliança e nas promessas de salvação 

– desenvolvendo-se por etapas correspondentes a um 

maravilhoso projeto divino, a que não escapa o enigma 

das origens. 

Se perdêssemos de vista este plano divino, que 

conhecemos pela Revelação, a curiosidade científica 

poderia levar-nos a ficar atolados nos aspetos 

arqueológicos e episódicos, como poderia suceder a  
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alguém que, para estudar um monumento antigo, se 

ficasse no estudo das pedras e na análise dos 

materiais de construção; por mais científica que fosse a 

sua análise, ficaria sem se aperceber da harmonia do 

conjunto, do significado histórico desse monumento e 

da sua verdade mais profunda. A doutrina da Igreja 

sobre o pecado original, de que Maria foi isenta por 

singular privilégio, não se fundamenta na narrativa do 

Génesis; muito menos se pode partir do estudo das 

fontes do Génesis para negar a existência desse 

pecado (uma ridícula ingenuidade, além do mais); a 

doutrina da fé encontra a sua sólida base na obra 

redentora de Cristo e nos ensinamentos do Novo 

Testamento, nomeadamente de São Paulo; no entanto, 

a fé projeta grande luz sobre esta narrativa simbólica 

das origens. 

V. 10 – «Tive medo e escondi-me» 

 «Tive medo porque estava nu; e então escondi-

me». Deste modo se descreve, com fina psicologia, o 

sentimento de culpabilidade e de vergonha que não 

podia deixar de ser estranho ao primeiro pecado e 

igualmente ao pecado de todo aquele que não 

empederniu a sua consciência; esta, que antes de 

pecar era o aviso de Deus, toma-se depois uma 

premente censura. Este dar conta da própria nudez 

parece também indicar, por um lado, a enorme 

frustração de quem, ao pecar, em vão tinha tentado 

«ser igual a Deus» e, por outro lado, sugere o 

descontrolo das tendências instintivas (a 

concupiscência): depois do primeiro pecado, sentem-se 

dominados por movimentos e apetites contrários à 

razão, que tentam esconder (v. 7). 

Não resistimos a citar algumas palavras da 

profunda reflexão antropológica de João Paulo II, nas 

audiências gerais de maio de 1980: «Por meio destas 

palavras (v. 10) desvela-se certa fratura constitutiva no 

interior da pessoa humana, quase uma rutura da 

original unidade espiritual e somática do homem. Este 

dá-se conta pela primeira vez de que o seu corpo 

cessou de beber da força do espírito, que o elevava ao 

nível da imagem de Deus. A sua vergonha original traz 

em si os sinais duma específica humilhação 

comunicada pelo corpo. [...] O corpo não está sujeito ao 

espírito como no estado da inocência original, tem em 

si um foco constante de resistência ao espírito e 

ameaça de algum modo a unidade do homem pessoa. 

[...] A concupiscência, em particular a concupiscência 

do corpo, é ameaça específica à estrutura da auto-        

-posse e do autodomínio, por meio do qual se forma a 

pessoa humana». 

V. 14 – «Hás de rastejar e comer do pó…». 

«Hás de rastejar e comer do pó da terra». Na 

narrativa, a sentença é dada primeiro contra a 

serpente, a primeira a fazer mal. Ninguém pense que o 

autor quer insinuar que dantes as cobras tinham patas: 

a sentença é proferida contra o demónio tentador; a 

expressão designa uma profunda humilhação 

(cf. Salm 71(72),9; Is 49,23; Miq 7,17), infligida contra o 

demónio, que é o sentenciado, não as serpentes 

(cf. Apoc 12, em especial os vv. 9 e 17). 

V. 15 – «Esta te esmagará a cabeça». 

«Esta te esmagará a cabeça». Todo o versículo 

constitui o chamado Proto-Evangelho, o primeiro 

anúncio da boa nova da salvação que se lê na Bíblia. 

Não se limita esta passagem a anunciar o estado de 

guerra permanente entre as potências diabólicas – «a 

tua descendência» – e toda a Humanidade – «a 

descendência dela». É sobretudo uma vitória que se 

anuncia. Note-se que essa vitória é expressa não tanto 

pelo verbo, que no original hebraico é o mesmo para as 

duas partes em luta (xuf – na Nova Vulgata conterere), 

mas sim pela parte do corpo atingida nessa luta: a 

serpente será atingida na cabeça (ferida mortal, daí a 

tradução «esmagará»), ao passo que a descendência 

será apenas atingida no calcanhar (ferida leve, daí a 

tradução «atingirás»).  

Mas, pergunta-se, a quem é que designa o 

pronome «esta» (v. 15)? Segundo o original hebraico, 

podia ser a descendência da mulher. A verdade, 

porém, é que esta descendência pecadora fica 

incapacitada para, por si, vencer o demónio e o pecado 

em que se precipitara. Assim, o tradutor grego 

da Septuaginta (inspirado?) referiu o dito pronome ao 

Messias (traduzindo-o na forma masculina, designando 

um indivíduo, autós, em vez da forma neutra 

(designando uma coletividade), autó, referindo este 

pronome a descendência, (que em grego se diz com a 

palavra neutra, sperma); esta tradução visava pôr em 

evidência que quem vence o pecado e o demónio é 

Ele, o Messias. A tradição cristã, e com ela a tradução 

da Vetus Latina seguida pela Vulgata, ao traduzir o 

pronome pelo feminino ipsa, aplicou este texto à 

Virgem Maria, explicitando um sentido (chamado 

eminente), que entreviu nesta passagem (se tivesse 

querido designar a descendência – sémen – teria 

empregado o neutro ipsum, e não ipsa). 

Eis como se costuma explicar o sentido mariano da 

passagem: a vitória é prometida à descendência de 

Eva, mas quem faz possível essa vitória é Jesus Cristo, 

com a sua obra redentora. Assim, unidos a Cristo, 

todos somos vencedores, mas Maria é a vencedora de 

um modo eminente, porque Mãe do Redentor e Mãe de 

toda a comunidade dos redimidos, a Igreja. O próprio 

contexto facilita esta referência a Maria: é que, contra 

tudo o que era de esperar, a profecia aparece dita a 

Eva, e não a Adão. Segundo o ensino da Igreja (cf. 

Bula «Ineffablis Deus» do Beato Pio IX), esta vitória de 

Maria sobre o demónio, inclui a perfeita isenção de 

toda a espécie de mancha do pecado, incluindo o 

original. 
 

 

 

IMACULADA CONCEIÇÃO 

DA VIRGEM SANTA MARIA 
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Salmo Responsorial 
Sal 97 (98), 1.2-3ab.3cd-4 (R. 1a) 

 
 

MONIÇÃO: 

 
Neste salmo cantamos os louvores de Deus por ter 

escolhido a Im aculada como Mãe de Deus. Por meio de 

Maria, o Senhor Deus dá a conhecer a todas as nações a 

salvação e as “maravilhas que ele operou”. 

 

REFRÃO: 

 

CANTAI AO SENHOR UM CÂNTICO NOVO: 

O SENHOR FEZ MARAVILHAS. 
 

SALMO: 

 

Cantai ao Senhor um cântico novo, 

pelas maravilhas que Ele operou. 

A sua mão e o seu santo braço 

Lhe deram a vitória. 
  

O Senhor deu a conhecer a salvação, 

revelou aos olhos das nações a sua justiça. 

Recordou-Se da sua bondade e fidelidade 

em favor da casa de Israel. 
  

Os confins da terra puderam ver 

a salvação do nosso Deus. 

Aclamai o Senhor, terra inteira, 

exultai de alegria e cantai. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Ef 1, 3-6.11-12 

 

 

MONIÇÃO: 
 

Maria é uma bênção que Deus concede a toda a 

humanidade. Por isso, na Epístola aos Efésios, é 

apresentado este hino de louvor ao Pai por todas as 

“bênçãos espirituais” que nos concede, para “sermos santos 

e irrepreensíveis” para glória e louvor de Deus.  
 

Em Cristo fomos constituídos herdeiros, 

por termos sido predestinados, segundo os 

desígnios d’Aquele que tudo realiza conforme 

a decisão da sua vontade, para sermos um 

hino de louvor da sua glória, nós que desde o 

começo esperámos em Cristo.  
 

(Ef 1, 11-12) 

 

LEITURA: 

 
 

 

 

 

  

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo 

aos Efésios 
 

3Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor 

Jesus Cristo, que do alto dos Céus nos 

abençoou com toda a espécie de bênçãos 

espirituais em Cristo. 4N’Ele nos escolheu, 

antes da criação do mundo, para sermos 

santos e irrepreensíveis, em caridade, na sua 

presença. 5Ele nos predestinou, conforme a 

benevolência da sua vontade, a fim de 

sermos seus filhos adotivos, por Jesus 

Cristo, 6para louvor da sua glória e da graça 

que derramou sobre nós, por seu amado 

Filho. 11Em Cristo fomos constituídos 

herdeiros, por termos sido predestinados, 

segundo os desígnios d’Aquele que tudo 

realiza conforme a decisão da sua vontade, 

12para sermos um hino de louvor da sua 

glória, nós que desde o começo esperámos 

em Cristo. 
 

Palavra do Senhor. 

 
 

 

 

 

 
 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

 
 
 

  
 

A Leitura não é fácil, se tivermos em conta que o texto é 

composto apenas por quatro longas frases. Em todas elas 

deves dar-lhe uma tonalidade alegre, uma expressão jubilosa, 

porque o texto pede isso. Se a Leitura não for bem 

proclamada, não será entendível pela assembleia que vais 

encontrar pela frente a escutar-te. E é pena, porque perde-se. 

Respeita a pontuação, sobretudo os pontos. Não coles, 

não juntes as frases. Lê devagar.  

Insiste-se nestas recomendações, porque elas valem para 

todas as leituras, mas são tão pouco respeitadas…  

Toma atenção a algumas palavras mais difíceis de 

expressar, tais como: irrepreensíveis / predestinou / 

benevolência / predestinados / desígnios / ou outras.  

Exercita estas palavras e a Leitura também. 
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COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 

Este início da epístola aos Efésios de que é 

extraída a Leitura tem o aspeto de um hino litúrgico e é 

uma das mais ricas sínteses doutrinais paulinas. 

V. 3 – «Em Cristo». 

«Em Cristo».  Toda a graça – «bênçãos 

espirituais» – que Deus concede ao homem, após o 

pecado original, incluindo a Imaculada Conceição da 

Virgem Maria, é concedida pela mediação de Cristo e 

através da união com Ele.  

V. 4-5 – «Santos». «Filhos». 

«Santos». «Filhos». O objetivo desta eleição eterna 

de Deus é «sermos santos», isto é, destacados do 

profano e pecaminoso para servir ao culto e glória 

divina: «diante d’Ele», isto é, na presença de Deus; 

estamos chamados a estar sempre diante de Deus 

para O glorificar a partir de tudo o que fazemos, 

dizemos ou pensamos, como ensina o Concílio 

Vaticano II: «Todos os cristãos são, pois, chamados e 

devem tender à santidade e perfeição do próprio 

estado» (LG 42). A santidade está em sermos 

«participantes da natureza divina» (2 Pd 1,4), sendo 

filhos de Deus e vivendo como tais, imitando a Cristo, o 

Filho de Deus por natureza (cf. Rom 8,15-29; Gal 4,5-

7; 1Jo 3,1-3). E o modelo humano mais perfeito de 

santidade é Maria. 

«Santos e irrepreensíveis» 

A expressão «santos e irrepreensíveis» faz pensar 

nas vítimas oferecidas a Deus no Antigo Testamento 

(cf. Lv 20,20-22), insinuando-se assim o carácter 

oblativo e sacrificial de toda a vida do cristão 

(cf. 1Pe 2,5), bem como a perfeição que devemos pôr 

em tudo o que fazemos, demais que não se trata duma 

pureza meramente exterior e ritual, mas de um culto 

em espírito e verdade (cf. Jo 4,23), «na sua 

presença» (de Deus) «que examina os rins e o 

coração» (Salm 7, 10), isto é, que perscruta o que há 

de mais íntimo no homem, a sua consciência, afetos e 

intenções. 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

 cf. Lc 1, 28 
 

 

MONIÇÃO: 
 

“Enquanto Eva, seduzida pela mensagem de um anjo, 

desobedeceu à palavra divina e se afastou de Deus, Maria, 

ao contrário, guiada pela anunciação de outro anjo, obedeceu 

à palavra divina e mereceu trazer a Deus em seu seio” 

(Tratado de Santo Ireneu, Contra as heresias). 

 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 
 

ACLAMAÇÃO: 

 
Ave, Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, 

bendita sois Vós entre as mulheres. 

 
 

 
 

 

 

 

Evangelho 
Lc 1, 26-38 

 

 
 

EVANGELHO: 

 
 
 
 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Lucas 
 

Naquele tempo, 26o Anjo Gabriel foi 

enviado por Deus a uma cidade da Galileia 

chamada Nazaré, a uma Virgem desposada 

com um homem chamado José. 27O nome da 

Virgem era Maria. 28Tendo entrado onde ela 

estava, disse o Anjo: «Ave, cheia de graça, o 

Senhor está contigo». 29Ela ficou perturbada 

com estas palavras e pensava que saudação 

seria aquela. 30Disse-lhe o Anjo: «Não temas, 

Maria, porque encontraste graça diante de 

Deus. 31Conceberás e darás à luz um Filho, a 

quem porás o nome de Jesus. 32Ele será 

grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo. O 

Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai 

David 33reinará eternamente sobre a casa de 

Jacob e o seu reinado não terá fim». 34Maria 

disse ao Anjo: «Como será isto, se eu não 

conheço homem?». 35O 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. 36E a tua parenta Isabel 

concebeu também um filho na sua velhice e 

este é o sexto mês daquela a quem 

chamavam estéril 37porque a Deus nada é 

impossível». 38Maria disse então: «Eis a 

escrava do Senhor faça-se em mim segundo 

a tua palavra». 



 

Palavra da Salvação. 

 
 

 

 

 

 
 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
A cena da Anunciação, narrada com toda a 

simplicidade, tem uma singular densidade, pois encerra 

o mistério mais assombroso da História da Salvação, a 

Incarnação do Filho eterno de Deus. Assim, a surpresa 

do leitor transforma-se em encanto e deslumbramento. 

O próprio paralelismo dos relatos lucanos (de Lucas) 

do nascimento de João e de Jesus, revestem-se dum 

contraste deveras significativo: à majestade do Templo 

e grandiosidade de Jerusalém contrapõe-se a 

singeleza duma casa numa desconhecida e 

menosprezada aldeia de Galileia; ao afã dum casal 

estéril por ter um filho, a pureza duma virgem que 

renunciara à glória de ser mãe; à dúvida de Zacarias, a 

fé obediente de Maria! 

V. 26 – «O Anjo Gabriel». 

«O Anjo Gabriel». O mesmo que anunciou a 

Zacarias o nascimento de João. Já era conhecido o seu 

nome no A.T. (Dan 8,16-26; 9,21-27). O seu nome 

significa «homem de Deus» ou também «força de 

Deus». 

V. 28 – A tripla saudação a Maria 

Coadunando-se com a transcendência da 

mensagem, a tripla saudação a Maria é absolutamente 

inaudita: 

V. 28 – «Avé» 

«Avé»: Vulgarizou-se esta tradução, correspon-

dente a uma saudação comum (como ao nosso «bom 

dia). A nova tradução tem salve; (cf. Mt 26,49), mas 

que não parece ser a mais exata, pois Lucas, para a 

saudação comum usa o semítico «paz a ti» 

(cf. Lc 10,5); seria de preferir a tradução (como a 

italiana e a espanhola): «alegra-te» – a tradução literal 

do imperativo grego khaire –, de acordo com o contexto 

lucano de alegria e com a interpretação patrística 

grega, não faltando mesmo autores modernos que 

vêem na saudação uma alusão aos convites proféticos 

à alegria messiânica da «Filha de Sião» 

(Sof 3,14; Jl 2,21-23; Zac 9,9). 

V. 28 – «Cheia de graça» 

Ó «cheia de graça»: Esta designação tem muita 

força expressiva, pois está em vez do nome próprio, 

por isso define o que Maria é na realidade. A expressão 

portuguesa traduz um particípio perfeito passivo que 

não tem tradução literal possível na nossa língua: 

designa Aquela que está cumulada de graça, de modo 

permanente; mais ainda, a forma passiva parece 

corresponder ao chamado passivo divino, o que 

evidencia a ação gratuita, amorosa, criadora e 

transformante de Deus em Maria: «ó Tu a quem Deus 

cumulou dos seus favores». De facto, Maria é a criatura 

mais plenamente ornada de graça, em função do papel 

a que Deus A chama: Mãe do próprio Autor da Graça, 

Imaculada, concebida sem pecado original, doutro 

modo não seria, em toda a plenitude, a «cheia de 

graça», como o próprio texto original indica. 

V. 28 – «O Senhor está contigo» 

«O Senhor está contigo»: a expressão é muito mais 

rica do que parece à primeira vista; pelas ressonâncias 

bíblicas que encerra, Maria é posta à altura das 

grandes figuras do Antigo Testamento, como Jacob 

(Gn 28,15), Moisés (Ex 3,12) e Gedeão (Jz 6,12), que 

não são apenas sujeitos passivos da proteção de Deus, 

mas recebem uma graça especial que os capacita para 

cumprirem a missão confiada por Ele. 

Chamamos a atenção para o facto de na última 

edição litúrgica ter sido suprimido o inciso «Bendita és 

tu entre as mulheres», pois este não aparece nos 

melhores manuscritos e pensa-se que veio aqui parar 

por arrasto do v. 42 (saudação de Isabel). A Nova 

Vulgata, ao corrigir a Vulgata, passou a omiti-lo. 

V. 29 – «Perturbou-se» 

«Perturbou-se», ferida na sua humildade e recato, 

mas sobretudo experimentando o natural temor de 

quem sente a proximidade de Deus que vem para 

tomar posse da sua vida (a vocação divina). Esta 

reação psicológica é diferente da do medo de Zacarias 

(cf. Lc 1,12), pois é expressa por outro verbo grego; 

Maria não se fecha no refúgio dos seus medos, pois 

n’Ela não há qualquer espécie de considerações 

egoístas, deixando-nos o exemplo de abertura 

generosa às exigências de Deus, perguntando ao 

mensageiro divino apenas o que precisa de saber, sem 

exigir mais sinais e garantias como Zacarias 

(cf. Lc 1,18). 

V. 32-33 – «Encontraste graça diante de Deus» 

«Encontraste graça diante de Deus»: «encontrar 

graça» é um semitismo para indicar o bom acolhimento 

da parte dum superior (cf. 1Sam 1,18), mas a 

expressão «encontrar graça diante de Deus» só se diz 

no A. T. de grandes figuras, Noé (Gn 6,8) e Moisés 

(Ex 33,12.17). O que o Anjo anuncia é tão grandioso e 

expressivo que põe em evidência a maternidade 

messiânica e divina de Maria (cf. 2 Sam 7,8-

16; Sl 2,7;88,27; Is 9,6; Jer 23,5; Miq 4,7;  Dan 7,14).  

V. 34 – «Como será isto, se Eu não  

conheço homem?» 

«Como será isto, se Eu não conheço 

homem?» Segundo a interpretação tradicional desde 

Santo Agostinho até aos nossos dias, tem-se 

observado que a pergunta de Maria careceria de 

sentido, se Ela não tivesse antes decidido firmemente  
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guardar a virgindade perpétua, uma vez que já era 

noiva, com os desposórios ou esponsais (erusim) já 

celebrados (v. 27). Alguns entendem a pergunta como 

um artifício literário e também «não conheço» no 

sentido de «não devo conhecer», como compete à Mãe 

do Messias (cf. Is 7,14). Pensamos que a forma do 

verbo, no presente, «não conheço», indica uma 

vontade permanente que abrange tanto o presente 

como o futuro. Também a segurança com que Maria 

aparece a falar faz supor que José já teria aceitado, 

pela sua parte, um matrimónio virginal, dando-se 

mutuamente os direitos de esposos, mas renunciando 

a consumar a união; nem todos os estudiosos, porém, 

assim pensam, como também se vê no interessante 

filme Figlia del suo Figlio. 

V. 35 – «O Espírito Santo virá sobre ti…» 

«O Espírito Santo virá sobre ti…». Este versículo é 

o cume do relato e a chave do mistério: o Espírito, a 

fonte da vida, «virá sobre ti», com a sua força criadora 

(cf. Gn 1,2; Salm 104,30) e santificadora (cf. Act 2,3-4); 

«e sobre ti a força do Altíssimo estenderá a sua 

sombra» (a tradução litúrgica «cobrirá» seria de evitar 

por equívoca e pobre; para a nova tradução propõe-

se: «te envolverá»); o verbo grego (ensombrar) é usado 

no A. T. para a nuvem que cobria a tenda da reunião, 

onde a glória de Deus estabelecia a sua morada 

(Ex 40,34-36); aqui é a presença de Deus no ser que 

Maria vai gerar (pode ver-se nesta passagem o 

fundamento bíblico para o título de Maria, «Arca da 

Aliança»). 

V. 35 – «O Santo que vai nascer…» 

«O Santo que vai nascer…». O texto admite várias 

traduções legítimas; a litúrgica, afasta-se tanto da da 

Vulgata, como da da Nova Vulgata; uma tradução na 

linha da Vulgata parece-nos mais equilibrada e 

expressiva: «por isso também aquele que nascerá 

santo será chamado Filho de Deus». I. de la Potterie 

chega a ver aqui uma alusão ao parto virginal de Maria: 

«nascerá santo», isto é, não manchado de sangue, 

como num parto normal. «Será chamado» (entenda-se, 

«por Deus» – passivum divinum) «Filho de Deus», isto 

é, será realmente Filho de Deus, pois aquilo que Deus 

chama tem realidade objectiva (cf. Salm 2,7). 

V. 38 – «Eis a escrava do Senhor…». 

«Eis a escrava do Senhor…». A palavra escolhida 

na tradução, «escrava» talvez queira sublinhar a 

entrega total de Maria ao plano divino, mas a nova 

tradução propõe serva. Com efeitos, Maria diz o 

seu sim a Deus, chamando-se «serva do Senhor»; é a 

primeira e única vez que na história bíblica se aplica a 

uma mulher este apelativo, como que evocando toda 

uma história maravilhosa de outros «servos» chamados 

por Deus, que puseram a sua vida ao seu serviço: 

Abraão, Jacob, Moisés, David… É o terceiro nome com 

que Ela aparece neste relato: «Maria», o nome que lhe 

fora dado pelos homens, «cheia de graça», o nome 

dado por Deus, «serva do Senhor», o nome que Ela se 

dá a si mesma. 

V. 38 – «Faça-se…» 

O «sim» de Maria é expresso com o verbo grego no 

modo optativo (génoito, quando o normal seria o uso do 

modo imperativo génesthô), o que põe em evidência a 

sua opção radical e definitiva, o seu vivo desejo 

(matizado de alegria) de ver realizado o desígnio de 

Deus (M. Orsatti). 
 

 

 
 

 

 

Oração Universal 
 

 
 
 

 

 

1 
 

Pela santa Igreja, presente em toda a terra, 

para que não se deixe enganar pelo Demónio 

e seja esposa de Cristo, santa e imaculada, 

oremos, por intercessão de Maria. 
 

2 
 

Pelo Papa Francisco, pelos bispos e presbíteros, 

para que Deus, que os chamou e os escolheu, 

lhes dê a graça de serem sempre bons pastores, 

oremos, por intercessão de Maria. 
 

3 
 

Pelos fiéis cristãos do mundo inteiro, 

para que reconheçam na Virgem Imaculada 

o sinal prometido por Deus aos nossos primeiros pais, 

oremos, por intercessão de Maria. 
 

4 
 

Pelos governantes e autoridades da nossa terra, 

para que pensem sobretudo nos mais pobres 

e sirvam o bem comum dos cidadãos, 

oremos, por intercessão de Maria. 
 

5 
 

Pelas mulheres que estão prestes a ser mães, 

para que saibam acolher e agradecer o dom da vida 

que Deus entrega em suas mãos, 

oremos, por intercessão de Maria. 
 

6 
 

Pelos que cederam à tentação do Inimigo 

e por todos os que vivem em pecado, 

para que se arrependam e recebam o perdão, 

oremos, por intercessão de Maria. 
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Antífona da comunhão 
 
Grandes coisas se dizem de vós, ó Virgem Maria, 

porque de vós nasceu o sol da justiça,  

Cristo nosso Deus. 
 

 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

Maria é a cheia de graça porque Deus escolheu-a. 

Habitou-a. Fez-se carne no seu corpo para poder 

habitar em nós. Diante da presença eucarística de 

Jesus, Seu Corpo e Sangue, contemplamos o mesmo 

Corpo que habitou nas entranhas da Virgem 

Imaculada. Da mesma forma que Maria disse “faça-se”, 

também nós dizemos “Ámen”, ou seja, que ele 

entranhe em cada um de nós, enchendo-nos da Sua 

graça. 
 

 

 
 

 

 

Monição final 
 

A fé e o amor de Maria Imaculada foram o terreno 

onde floresceu a surpresa e a salvação de Deus. 

Juntamente com Maria, renovemos neste dia e neste 

tempo do Advento a nossa disponibilidade para 

colaborarmos com o projeto salvífico de Deus, sabendo 

que isto não é só obra humana mas acima de tudo 

ação da graça divina em nós. 
 

 

 
 

 

 

Imaculada Conceição, 

Padroeira de Portugal 
 

O dogma da Imaculada Conceição da Virgem Santa 

Maria que professa que Nossa Senhora foi concebida 

sem pecado original em virtude dos méritos futuros da 

redenção de Cristo, foi definido solenemente pelo Papa 

Pio IX, depois de ter consultado os bispos de todo 

mundo, no dia 8 de dezembro de 1854. 

A Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria é 

uma das quatro verdades de fé, um dos quatro dogmas 

que a Igreja professa acerca de Nossa Senhora e, 

através dela, acerca de Cristo e do Homem. Na 

verdade, se os dois primeiros dogmas marianos 

(maternidade divina e virgindade), surgidos nos 

primeiros séculos, afirmam uma verdade sobre Cristo 

(Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem), os 

últimos dogmas marianos (Imaculada Conceição e 

Assunção), definidos nos séculos XIX e XX, 

respetivamente, afirmam uma verdade antropológica 

em chave teológica. Concretamente, o dogma da 

Imaculada Conceição, reagindo contra a ideia de um 

homem árbitro absoluto do seu destino e artífice único 

do próprio progresso, é a afirmação do primado 

absoluto de Deus na história da redenção que se 

manifesta de uma forma especial na história de Maria. 

O homem só por si não é capaz de salvar-se, não é 

capaz de atingir a felicidade e uma vida com qualidade. 

Embora a definição dogmática da Imaculada 

Conceição ser tardia, já há muito tempo que, quer os 

teólogos quer o povo cristão, professavam a sua fé, 

devoção e afeto à Virgem Imaculada. Exemplo 

concreto desta devoção é o povo português que tem na 

Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria a sua 

padroeira principal. À medida que Portugal se 

consolidava e se expandia pelo mundo, a veneração e 

devoção à sua Senhora ia aumentando. No século 

XVII, o culto de Maria, no Mistério da sua Imaculada 

Conceição, fazia parte da cultura nacional. Sinal disso, 

entre muitos outros, é a consagração de Portugal a 

Maria Imaculada com a entrega da coroa real à 

imagem da Senhora da Conceição de Vila Viçosa, pelo 

Rei D. João IV. Já que, como cristãos e como 

portugueses, temos na Virgem Imaculada a nossa 

padroeira apresentemos a Deus por sua intercessão 

todas as nossas esperanças, angústias e problemas, 

mas também aprendamos dela e com ela a dizermos 

sim aos desafios que Deus nos faz.  
 

 

 
 

 

 

Liberdade humana  

versus liberdade divina 
 

Na primeira Leitura, do livro do Génesis, fala-nos da 

origem do pecado e do choque entre a liberdade 

humana e a liberdade divina, utilizando-se uma 

linguagem simbólica e nunca um relato histórico ou 

uma página de algum manual de ciências. Os relatos 

da criação ensinam-nos que na origem da vida está 

Deus e na origem do mal estão as opções erradas do 

homem, o seu pecado. O grande dom da liberdade que 

o Deus criador concede ao homem, se mal utilizado, 

converte-se num instrumento de devastação e 

sofrimento, como nos demonstra a leitura vetero-

testamentária deste dia. Ao comerem o fruto do 

conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva querem 

tornar-se deuses, querem por eles próprios decidir o 

que é bem e o que é mal. Ao escolherem tal caminho, a 

sua relação com Deus, com os outros e com a criação 

altera-se. Deus deixa de ser visto como alguém que 

cria e cuida e passa a ser visto como alguém terrível de 

quem se tem de fugir. No fundo, o mundo, no qual eu  
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devia viver em comunhão com Deus, torna-se o lugar 

em que me escondo de Deus. 

Atualmente, também há Adões e Evas que 

continuam a pensar que podem fazer o que querem, 

que não podem estar sujeitos a proibições, que podem 

muito bem decidir sobre a vida de pessoas e situações 

como se fossem os senhores de tudo e de todos… e 

até de Deus! É a prepotência do Homem que quer 

usurpar o lugar de Deus. No entanto, é bom observar 

que a única sanção de Deus é sobre a serpente. É ela 

que é maldita e não o homem e a mulher.  
 

 

 
 

 

 

O mundo à espera da resposta 

de Maria 
 
Bem diferente, de Adão e Eva que disseram não ao 

projeto de Deus foi a Virgem Maria que, diante do 

desafio de Deus, coloca-se como a “serva do Senhor”. 

O evangelho deste dia é o relato da vocação de Maria. 

O Arcanjo Gabriel visita Maria trazendo-lhe uma 

proposta de Deus: ser a mãe do Messias prometido e 

esperado. No fundo, como reza São Bernardo, todo o 

mundo está à espera da resposta de Maria: 

“Nós, miseravelmente oprimidos por uma sentença 

de condenação (…) esperamos (Maria) a tua palavra 

de misericórdia. Em tuas mãos está o preço da nossa 

salvação. Se consentes, seremos imediatamente 

libertados. Todos fomos criados pelo Verbo eterno de 

Deus, mas agora vemo-nos condenados à morte: a tua 

breve resposta pode renovar-nos e restituir-nos à vida. 

Isto te suplica, ó piedosa Virgem, o pobre Adão, 

desterrado do paraíso com toda a mísera posteridade; 

isto te suplicam Abraão e David. Imploram-te todos os 

santos Patriarcas, teus antepassados, também eles 

retidos na região das sombras da morte. Todo o 

mundo, prostrado a teus pés, espera a tua resposta: da 

tua palavra depende a consolação dos infelizes, a 

redenção dos cativos, a liberdade dos condenados, a 

salvação de todos os filhos de Adão, de toda a tua 

linhagem. Dá, depressa, ó Virgem, a tua resposta. 

Responde sem demora ao Anjo, ou, para melhor dizer, 

ao Senhor por meio do Anjo. Pronuncia uma palavra e 

recebe a Palavra. Profere a tua palavra humana e 

concebe a divina. Diz uma palavra transitória e acolhe 

a Palavra eterna. (…) Abre, ó Virgem santa, o coração 

à fé, os lábios ao consentimento, as entranhas ao 

Criador”  

(Das homilias de São Bernardo 

 em louvor da Virgem Mãe, sec. XII). 
  

E hoje? Agora mesmo? Deus também espera pela 

tua resposta. A história da vocação de Maria é também 

a tua história. Responde-Lhe. O Anjo também é 

enviado à tua casa e diz-te: alegra-te, estás cheio de 

graça!  
 

 

 
 

 

 

Fala o Santo Padre 
 

«O sim de Maria abriu o caminho a Deus  

no meio de nós. É o sim mais importante da 

história, o sim fiel que cura a desobediência das 

origens, o sim disponível  

que aniquila o egoísmo do pecado.» 
 

As leituras da hodierna Solenidade da Imaculada 

Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria 

apresentam duas passagens cruciais na história das 

relações entre o homem e Deus: poderíamos dizer que 

nos conduzem à origem do bem e do mal. Estes dois 

trechos levam-nos à origem do bem e do mal. 

O Livro do Génesis mostra o primeiro não, o não 

das origens, o não humano, quando o homem preferiu 

olhar para si mesmo, e não para o seu Criador; quis 

agir sem consultar ninguém, preferiu ser 

autossuficiente. Mas comportando-se assim, saindo da 

comunhão com Deus, perdeu-se a si mesmo e 

começou a ter medo, a esconder-se e a acusar quem 

lhe estava próximo (cf. Gn 3, 10.12). São estes os 

sintomas: o medo é sempre um sintoma de um não a 

Deus, indica que eu digo não a Deus; acusar os outros 

sem olhar para mim mesmo demonstra que me afasto 

de Deus. É isto que o pecado faz. Mas o Senhor não 

deixa o homem à mercê do seu mal; procura-o 

imediatamente e dirige-lhe uma interrogação cheia de 

apreensão: «Onde estás?» (v. 9). Como se dissesse: 

«Detém-te, pensa: onde estás?». É a pergunta de um 

pai ou de uma mãe que se põe à procura do filho 

perdido: «Onde estás? Em que situação te puseste?». 

E este Deus fá-lo com muita paciência, até preencher a 

lacuna que se criou em relação às origens. Esta é uma 

das passagens. 

O segundo trecho crucial, narrado no Evangelho de 

hoje, é quando Deus vem habitar no meio de nós, 

fazendo-se homem como nós. E isto tornou-se possível 

através de um grande sim — o do pecado foi um não; 

este é o sim, um grande Sim — o sim de Maria no 

momento da Anunciação. Mediante este sim Jesus 

encetou a sua vereda ao longo dos caminhos da 

humanidade; começou-o em Maria, transcorrendo os 

primeiros meses de vida no ventre da sua Mãe: não se 

manifestou já adulto e forte, mas seguiu todo o 

percurso de um ser humano. Fez-se igual a nós em 

tudo, mas não numa coisa, aquele não, exceto no 

pecado. Para isso escolheu Maria, a única criatura sem 

pecado, Imaculada. No Evangelho, com uma única 

palavra Ela é chamada «cheia de graça» (Lc 1, 28), ou 

seja, repleta de graça. Quer dizer que nela, 

imediatamente cheia de graça, não há espaço para o 

pecado. E também nós, quando nos dirigimos a Ela, 

reconhecemos esta beleza: invocamo-la como «cheia 

de graça», sem sombra do mal. 

Maria responde à proposta de Deus, dizendo: «Eis 

a serva do Senhor» (v. 38). Não diz: «Bem, desta vez  
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cumprirei a vontade de Deus, dando a minha 

disponibilidade, e depois verei...». Não! O seu sim é 

completo, total, para a vida inteira, sem condições. E 

do mesmo modo como o não das origens tinha 

impedido a passagem do homem rumo a Deus, assim o 

sim de Maria abriu o caminho a Deus no meio de nós. 

É o sim mais importante da história, o sim humilde que 

inverte o não soberbo das origens, o sim fiel que cura a 

desobediência, o sim disponível que aniquila o egoísmo 

do pecado. 

Inclusive para cada um de nós existe uma história 

de salvação feita de sins e de nãos. Mas às vezes 

somos especialistas nos meios sins: somos bons 

quando se trata de fingir que não entendemos bem o 

que Deus gostaria e o que a consciência nos sugere. 

Somos também espertos, e para não dizer um 

verdadeiro não a Deus, dizemos: «Desculpa, não 

posso», «hoje não, pensarei amanhã»; «amanhã serei 

melhor, amanhã rezarei, amanhã praticarei o bem». E 

esta astúcia afasta-nos do sim, distancia-nos de Deus, 

levando-nos ao não, ao não do pecado, ao não da 

mediocridade. O famoso «sim, mas...»; «sim, Senhor, 

mas...». No entanto, assim fechamos a porta ao bem, e 

o mal aproveita-se destes sins malogrados. Dentro, 

cada um de nós tem uma coleção deles. Pensemos, 

encontraremos muitos sins falhados. Ao contrário, cada 

sim pleno a Deus dá origem a uma nova história: dizer 

sim a Deus é verdadeiramente «original», é origem, 

não como o pecado, que nos envelhece dentro. Já 

pensastes nisto, que o pecado nos envelhece dentro? 

E envelhece-nos rapidamente! Cada sim a Deus dá 

origem a uma história de salvação, tanto para nós 

como para os outros. Como fez Maria com o seu sim 

pessoal. 

Neste caminho de Advento, Deus deseja visitar-nos 

e espera o nosso sim. Pensemos: hoje, qual sim devo 

dizer a Deus? Pensemos nisto que nos fará bem. E 

encontraremos a voz do Senhor dentro de Deus, que 

nos pede algo, um passo em frente. «Creio em ti, 

espero em ti, amo-te; que se cumpra em mim a tua 

vontade de bem»: eis o meu sim. Com generosidade e 

confiança como Maria, digamos hoje, cada um de nós, 

este sim pessoal a Deus! 

  Papa Francisco, Angelus,  

Praça São Pedro, dezembro de 2016 
 

 

 
 

 

 

Agenda Santoral 
 

 

(Da SEMANA de 5 a 10 de dezembro). 

 

Dia 05 – S. Frutuoso, S. Martinho de Dume e  

  S. Geraldo (Bispos). 

Dia 06 – S. Nicolau (Bispo). 

Dia 07 – S. Ambrósio (Bispo e Doutor da Igreja). 

Dia 08 – Imaculada Conceição da Virgem            

                Santa Maria (Padroeira Principal de Portugal). 

Dia 09 – S. João Diogo. 

Dia 10 – Virgem Santa Maria de Loreto. 
 

 
 

 

 

Sabias que… 
 
  

«As doze estrelas» 
 

A Bandeira da União Europeia formada por doze 

estrelas sobre o fundo azul, funda as suas raízes na 

tradição cristã, apesar de que alguns políticos queiram 

uma Europa laica sem referências ao cristianismo. 

Arsène Heitz, autor da bandeira, sempre declarou 

ter-se inspirado no livro do Apocalipse: «Apareceu no 

céu uma mulher vestida se sol, com a lua debaixo dos 

seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de doze 

estrelas...» (Ap 12, 1). 

O desenho da bandeira foi aprovado pelo Conselho 

da Europa no dia 8 de dezembro de 1955, solenidade 

da Imaculada Conceição. 
 

 
 

 
 

 

 

Recomeça – (12) Descomplica (---) 
 

 

Transforma a tua vida 
 

9 PASSOS QUE VÃO MUDAR A TUA VIDA 
 

– por Sofia Castro Fernandes 
 

 

Primeiro passo: “Uma espécie de mapa: o 

que    vais encontrar neste 

livro”. 

 

Nada muda se nós não mudarmos primeiro. 

 

(…continuação do Jornal 780 de 13 de novembro) 

 

Mas, dizia eu, primeiro que tudo as pessoas têm 

medo de ser bem-sucedidas. Porque têm medo de não 

saber lidar com o sucesso. De não saber lidar com o 

merecimento. Com o que isso vai atrair. Com o que os 

outros vão achar, com o que os outros vão dizer, se 

vão continuar a gostar deles ou não, se isso vai ser 

bom ou não (como não, pessoas, como não?). E eu 

que trabalho com tantas, mas tantas pessoas 

diferentes, com medos e dúvidas e inseguranças tão 

diferentes, percebo que o nosso maior medo é este: 

brilhar mais do que todos os outros. E não saber lidar  
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com isso.  

Aquilo que te peço que faças agora, neste preciso 

momento, é que pegues no primeiro papel que tiveres à 

mão, pode ser a conta do supermercado, o bilhete do 

metro, o guardanapo de papel de um café onde 

estiveres, uma folha de um bloco qualquer, o que for, e 

escrevas a seguinte pergunta: «o que me faz feliz?» 

Só isto. Depois dobra o papel, guarda-o contigo e 

vai fazer a tua vida normal. 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Maria, tu que és jovem  

observa o meu olhar claro e limpo. 
 

Tu que és Bendita,  

dá-me a alegria de poder tornar os outros felizes. 
 

Tu que és Mãe de Jesus,  

engrandece o meu coração e ensina-me  

a amar como Ele. 
 

Tu que és a Mãe da Igreja,  

ajuda-me a partilhar a fé e a esperança  

na fraternidade. 
 

 

 
 

 

 

Oração da Igreja 
 

Intenções 
 

Durante este mês de dezembro, a Igreja reza pela 

seguinte intenção: 
 

– Pelas organizações de voluntariado. 
 

Rezemos para que as organizações de voluntariado 

e promoção humana encontrem pessoas desejosas de 

empenhar-se pelo bem comum e procurem caminhos 

sempre novos de colaboração e nível internacional. 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 
 

.   1   .  

  

Quem planta no S. Miguel (29.9), 

 vai à horta quando quer. 
 

.   2   .  

  

 Quem se aluga no S. Miguel,  

não se senta quando quer. 
 

 

.   3   .  

  

 S. Miguel soalheiro,  
enche o celeiro. 

 

.   4   .  

  

S. Miguel das uvas,  

tanto tardas e tão pouco duras! 
 

.   5   .  

  

Quem ao mais alto quer subir,  

ao mais baixo vem cair. 
 

.   6   .  

  

Os dias começam a crescer:  

Pelo Natal tem um salto de pardal.  

No dia 1 de janeiro tem um salto de carneiro.  

No dia 20 de janeiro tem uma hora por inteiro  

e quem bem contar, hora e meia há de achar. 
 

 

 
 

 

 

Aniversários de Leitores 
 
 

(Da SEMANA de 20 de Nov.º a 10 de Dez.º). 
 

No tempo que compreende o período de 20 de 

novembro a 10 de dezembro (data em que o Jornal foi 

suspenso), estão de Parabéns pelo seu aniversário 

natalício, os Leitores das seguintes paróquias:  

 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA 

– JOAQUIM MENDES, no passado dia 20 de 

novembro (Domingo). LITURGIA: – Festa de Cristo Rei 

e último domingo do “ANO C”. 

PARÓQUIA DE EIRIZ 

– MIGUEL PACHECO, no dia 5 de dezembro 

(Segunda-feira). LITURGIA: – S. Frutuoso, S. Martinho 

de Dume e S. Geraldo. 
 

– ROSA ARMANDA, no dia 7 de dezembro (Quarta-

feira). LITURGIA: – S. Ambrósio. 

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ 

– Para esta semana, não há aniversariantes 

registados nesta Paróquia.   
 

O Jornal do Leitor deseja muitas felicidades à Rosa 

Armanda, ao Miguel e ao Joaquim Mendes. 

Parabéns aos três Leitores.  
 

 

 

IMACULADA CONCEIÇÃO 
 

 
 

IMAC. CONCEIÇÃO – 08-12-2022 – N.º 784    – Pág. 11 / 12 . 

 



 

– Pág. 12 / 12 – .   IMAC. CONCEIÇÃO – 08-12-2021 – N.º 784 

 

 
 

 

 

H u m o r 

 
Assalto 
 

Dois caipiras lá do interior do Brasil decidiram 

assaltar a Igreja durante a noite. Conseguiram entrar, 

mas como não conheciam o meio fizeram barulho 

antes de começar a roubar. O padre ouviu e foi ver o 

que se passava. 

Abriu a porta e antes de acender a luz, gritou:  

– Quem está aí? 

Silêncio absoluto. Acendeu a luz e voltou a gritar:  

– Quem está aí?  

Então um dos caipiras escondido no forro, encheu-

se de coragem e disse:  

– Nóis é anju.   

– Se és anjo tens asas, voa para aqui. 

O outro caipira, sem saber o que dizer, responde:  

– É que nóis inda é fiote, padre.  

  

Aventura 
 

Certo dia, no manicómio, dois doentes combinaram 

como haviam de pular o muro para fugir. Combinaram 

para o sábado à tarde. Na quinta-feira anterior foram 

treinar. Pularam para fora e para dentro, e estava tudo 

acertado.  

Na sexta-feira de noite veio uma grande enxurrada.  

No sábado de manhã um dos doentes diz para o 

outro: 

– É pá, eu vou lá ver se dá prá gente saltar e fugir. 

Foi e regressou muito triste. 

– Então pá, que se passa? 

– Olha, não dá. A chuva deitou o muro abaixo e não 

dá para pular. 

 

Calmo 
 

Entra um senhor desesperado na farmácia e grita: 

– Rápido, dê-me algo para a diarreia! Urgente! 

O dono da farmácia que era novo no negócio, fica 

muito nervoso e dá-lhe um remédio errado: um remédio 

para os nervos. O senhor, com muita pressa, pega no 

remédio e vai embora. 

Horas depois, chega novamente o senhor que 

estava com diarreia e o farmacêutico diz-lhe. 

– As minhas desculpas, senhor. Creio que por 

engano lhe dei um medicamento para os nervos, em 

vez de um para a diarreia. Como é que se sente? 

O senhor responde: 

– Todo “borrado”… mas muito tranquilo! 
 

 

 

JORNAL DO LEITOR 

 
 

 

 

Escala de Leitores e MEC 
 

 

ESCALA DE LEITORES e MEC  

08-12-2022 

Imaculada Conceição  

da Virgem Santa Maria 

 

  C A R V A L H O S A   
 

L E I T O R E S 
 

 

FUNÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 

Não há 

missa 

Vespertina. 

Fernanda Olinda 

1.ª Leitura José Meireles 

2.ª Leitura Graça Coelho 

Oração Universal Fernanda Olinda 
 

 

C A R V A L H O S A   
 

M. E. C. 
 

 

POSIÇÃO 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 
 

Local - 1 

Não há missa 

Vespertina. 

Maria José 

Local - 2 José Meireles 

Local - 3 Alzira Nunes 

Local - 4 Filipe Freitas 

Local  - 5 Sr. Diácono 
 

 
 

 
 

 
 

 

A Fechar 
 
 

Queres ser rico?  

Não te afadigues a procurar bens,  

mas em diminuir a tua cobiça.  
 

(Epicuro) 
 

 

 

Jornal concluído em 29 de novembro. 
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