
 

 

 

 

 

 

 

 

LEITURA I (Gen 3, 9-15.20) 
Depois de Adão ter comido da árvore, o Senhor Deus chamou-o e 
disse-lhe: «Onde estás?». Ele respondeu: «Ouvi o rumor dos vossos 
passos no jardim e, como estava nu, tive medo e escondi-me». Disse 
Deus: «Quem te deu a conhecer que estavas nu? Terias tu comido 
dessa árvore, da qual te proibira comer?». Adão respondeu: «A 
mulher que me destes por companheira deu-me do fruto da árvore e 
eu comi». O Senhor Deus perguntou à mulher: «Que fizeste?» E a 
mulher respondeu: «A serpente enganou-me e eu comi». Disse 
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. Estabelecerei 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». O homem deu à mulher o nome de 
‘Eva’, porque ela foi a mãe de todos os viventes.  
 

SALMO RESPONSORIAL 
Cantai ao Senhor um cântico novo: o Senhor fez maravilhas.  

 

LEITURA II (Rom 15, 4-9)  
Irmãos: Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nossa instrução, 
a fim de que, pela paciência e consolação que vêm das Escrituras, 
tenhamos esperança. O Deus da paciência e da consolação vos conceda 
que alimenteis os mesmos sentimentos uns para com os outros, segundo 
Cristo Jesus, para que, numa só alma e com uma só voz, glorifiqueis a 
Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhei-vos, portanto, uns aos 
outros, como Cristo vos acolheu, para glória de Deus. Pois Eu vos digo que 
Cristo Se fez servidor dos judeus, para mostrar a fidelidade de Deus e 
confirmar as promessas feitas aos nossos antepassados. Por sua vez, os 
gentios dão glória a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: «Por 
isso eu Vos bendirei entre as nações e cantarei a glória do vosso nome».  

EVANGELHO (Mt 24, 37-44) 
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». 
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PARÓQUIA DE S. JOSÉ 
 

VENDA DE NATAL DOS ESCUTEIROS: neste Do-
mingo, os escuteiros estarão à saída das missas 
da manhã a fazer a sua tradicional Venda de 
Natal. O resultado das vendas destina-se a su-
portar despesas correntes do agrupamento.  
 

CONTRIBUTO PAROQUIAL: Para todos os que quiserem, encontram-
se nas entradas da igreja envelopes do Contributo Paroquial anual. 
Dentro, uma folha para escreverem o nome e o número de identifica-
ção fiscal, para o mesmo efeito. Obrigado pela vossa colaboração e 
generosidade.   
 

ADORAÇÃO: retomamos esta semana o ritmo normal de segunda a 
sexta. 
 

ENCONTRO DE TODOS OS GRUPOS DA PARÓQUIA: 
convidamos cada um de vós que se sente pertença 
desta grande comunidade cristã de S. José, especial-
mente aqueles que têm algum serviço na Igreja, para 
a próxima 4ªfeira  dia 11, a partir das 21h. Começa-
mos o encontro na igreja. Será um momento de ora-
ção em conjunto, de formação e de partilha fraterna. 
A paróquia é uma família espiritual onde se vive o mandamento novo 
do amor e nos colocamos ao serviço dos irmãos. . Bem sei que para 
muitos é difícil, mas ainda assim peço-vos que façam um esforço.  

 

CABAZES DE NATAL PARA SEM ABRIGO E FAMÍLIAS CARENCIADAS: 
No próximo fim de semana as Conferências Vicentinas estarão à por-
ta da Igreja a recolher alimentos para que os sem abrigo e as famílias 
carenciadas apoiadas pelas conferencias possam receber um Cabaz 

de Natal e ter, assim, uma Ceia de Natal melhor. São 
necessários cerca de 200 Cabazes de Natal. Os alimen-
tos ou donativos podem, desde já, começar a ser entre-
gues no Centro de Acolhimento João Paulo II ou na Se-
cretaria da Igreja. Agradecemos, uma vez mais, a vossa 
generosidade.   
 

AQUECIMENTO DA IGREJA: Hoje já devem ter sentido os pés mais 
quentinhos e espero que o ambiente também.  Que cresça também o 
quente das relações fraternas 
 

 

PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA 
 

CATEQUESE -  14 DE DEZEMBRO 
15h30 - Confissões para todas as crianças a partir do 4º ano, adoles-
centes, e respetivos pais que queiram aproveitar esta oportunidade. 

17h30 - Eucaristia para a qual todas as crianças e 
adolescentes são convidados a trazer o Menino 
Jesus do presépio lá de casa para ser benzido. 
18h30 - Concerto com o Coro dos Pequenos e 
Jovens Cantores de Coimbra. 
 

PREPARAR A CEIA DE NATAL SEMANA A SEMANA – 
lembro a campanha da catequese de partilha de géne-
ros alimentícios para os cabazes de natal destinados às 
famílias apoiadas pelo GASC : 
30 novembro e 1 dezembro: leite, óleo, azeite e sumos.  
7/8 de dezembro: farinha, açúcar, arroz, enlatados e v. Porto  
15/16 de dezembro - bacalhau, bolo-rei, broinhas e chocolates 

 

VENDA DE NATAL no ATRIUM SOLUM: É maravilhoso o 
serviço dos voluntários na loja do Atrium solum que nos 
foi emprestada. Só em quinze dias, já fizeram 4000 eu-
ros nas coisas manufaturadas no Atelier. Eu gosto de 
passar lá, tomar café, e encorajar as pessoas que tão 

dedicadamente lá dão tardes ou manhãs inteiras. Passe por lá tam-
bém e encoraje. E se tiver por lá coisas a estorvar que são bonitas e 
as queira dar para vender ofereça-as.  
 

Reunião de Líderes CPE- Dia 9 às 21h30 
 

paroquiasaojoaobaptista.net | 239 405 706 | igrejasaojoaobaptista@gmail.com 
igrejasaojose.com.pt | 239 712 451 | igrejasaojosecoimbra@gmail.com 



UNIDADE PASTORAL 
 

VÉSPERAS: em todos os Domingos do Advento haverá vés-
peras solenes na igreja de SJosé às 18h00. Hoje são as vés-
peras da Imaculada Conceição da Virgem Maria. 

 
CONFISSÕES: estamos no Advento e muitos de nós quere-
rão confessar-se para melhor preparar o Natal do Senhor. 
Poderá fazê-lo na igreja de Santa Cruz onde há confissões 

todas as manhãs de segunda a sábado das 9h30 às 11h e à tarde 
(com algumas falhas) das 16h às 17h30. Em SJosé, de segunda a 
sábado às 9h00 (no final da missa das 8h30), às quartas das 16h30 
às 18h, e de segunda a sexta entre as 18h e as 19h e logo a seguir 
às 19h30, no final da missa. Em SJBaptista, de terça a sexta antes 
e depois da missa das 19h00 que termina por volta das 19h30. 
 
CAMPANHA PINGO DOCE: está quase a terminar 
a campanha a que o GASC de S. João Baptista se 
candidatou para receber um computador e um 
retroprojetor. Até 11 Dez, por cada 10€ em com-
pras recebe uma "Moeda Bairro Feliz” com a qual 
pode votar na causa "Com um computador até os 
Santos ajudam” no Pingo Doce da Portela.  

 
CONCERTOS DE NATAL: No próximo fim de 
semana teremos 2 concertos: no sábado 14 
de dezembro, em SJBaptista, integrado na 
festa de advento das 
crianças e pais da 
caetquese, o Coro dos 
Pequenos e Jovens Can-
tores de Coimbra a partir 

das 18h30 e em SJosé teremos, no Domingo 15 
de Dez, pelas 17h00, o Coro Misto num concer-
to solidário cuja receita reverterá a favor da 
Casa de Infância Dr Elísio de Moura. 
 
CATEQUESE SJOSÉ - SEMANA II DO ADVENTO:  
Neste 2º domingo do Advento, convidamos todos a ser solidários 
durante a semana que vamos viver. 
Solidários, como Maria, que ao dizer SIM à proposta de Deus Pai, 
colaborou na concretização da sua promessa para com a humani-
dade. 

A nossa solidariedade 
poderá passar pela parti-
lha dos dons com que 
fomos abençoados, para 
com aqueles que revelem 
necessidade do nosso 
apoio. 
À semelhança de Maria e 
de Jesus, sejamos servi-
dores fiéis na realização 
da construção do Reino. 
 

Oração em família 
 

Senhor Jesus, entrega-
mos-Te todos os que an-
dam na catequese e to-
das as famílias do mun-
do, para que Te amem e 
sejam construtores da 
Paz, do Amor e do Per-
dão. Que a tua Mãe nos 
guarde no seu coração. 
 

Pai Nosso | Avé Maria | Glória 

 MEDITAÇÃO  
 

Como sois formosa, ó Maria, Imaculada, Mãe do Senhor  
 

Já todos fizemos um dia a experiência de 
sermos atraídos com o nosso olhar para 
algo que era muito belo; uma pintura, uma 
bela paisagem verdejante, uma escultura 
ou outra coisa bela. Ficámos com aquela 
beleza na memória, mas, algum tempo 
mais tarde, voltámos a passar e deparámo-
nos, incrédulos, com a pintura destruída, 
ou com a paisagem verdejante ardida e 
onde agora só se vêm cinzas. Antes de ex-
perimentarmos um sentimento compreen-
sível de cólera, apodera-se de nós uma grande tristeza, uma incom-
preensão profunda. Porque é que aquilo que era tão belo, inocente, 
pôde ser destruído? Este sentimento pode dar-nos uma pequeníssi-
ma e muito longínqua ideia dos sentimentos que habitaram o cora-
ção de Deus, nosso pai, depois do primeiro pecado original de Adão 
e Eva. É toda a criação, gerada na inocência, na beleza e na graça, 
que foi manchada, destruída pelo pecado. “Adão, onde estás, o que 
fizeste e porquê?” Cada vez que o ser humano se desvia de Deus, 
seu verdadeiro bem, coloca um abismo entre ele e o único que o 
pode salvar. Mas Deus não se resigna com a morte do homem e com 
a sua infelicidade. Recria um plano salvador para nos resgatar da 
situação perdida. Em Conselho divino, a Trindade decide a salvação 
do homem na plenitude dos tempos. Para isso, o Verbo descerá dos 
céus e assumirá a nossa condição humana. E o Espírito Santo terá a 
missão de preparar uma Mulher para acolher o Verbo e enchê-la de 
graça desde a sua conceção. O texto do Génesis já faz referência a 
esta mulher nova que esmagará a cabeça da serpente. Como diz 
uma antífona deste dia: “Por Eva foi fechada aos homens a porta do 
céu e a todos foi de novo aberta por Maria.” 
“Tendo entrado o anjo onde Maria estava disse-lhe: «Ave, cheia de 
graça, o Senhor está contigo».” Celebrando a Imaculada Conceição 
da Virgem Maria, celebramos a vitória do amor de Deus. A obra da 
salvação humana, desejada por Deus desde sempre, realiza-se atra-
vés de Jesus, com a colaboração estreita duma pessoa da nossa hu-
manidade chamada Maria. Deus tomou a iniciativa. É Ele que, de 
modo inesperado, irrompe em casa da jovem donzela de Nazaré, por 
Ele escolhida, através do anjo Gabriel. Maria, a primeira das criatu-
ras a ser salva por Jesus, abre um Caminho novo que conduz à porta 
do Reino. Desde a sua conceição Imaculada, Maria é inteiramente 
objeto da misericórdia divina, é cheia de graça. Deus preparou para 
si uma morada digna d’Ele: “Avé, cheia de graça”. Maria, por seu 
lado, fica espantada diante desta inesperada visita e anúncio. Ela 
pressente um mistério que a ultrapassa completamente, e por isso 
perturba-se interiormente. É a perturbação que cada um de nós 
sente quando nos encontramos diante do mistério divino. Esta per-
turbação é temor e, ao mesmo tempo, fascínio. Fascínio diante da-
quele que pode cumular o nosso desejo profundo, e temor nascido 
do respeito reverente diante daquele que nos ultrapassa infinita-
mente. Maria pergunta ao anjo: «Como será isso se eu não conheço 
homem?» E o anjo respondeu-lhe: «O Espírito Santo virá sobre ti e a 
força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra». 
“O Espírito Santo virá sobre ti”. O anjo revela a Maria o mistério es-
condido em Deus, o seu desígnio de amor. Cheia de graça, maravi-
lhada pela realização das promessas feitas ao seu povo, Maria per-
manece livre. Esta liberdade do Amor divino não cessa de criar um 
mundo novo naqueles que se oferecem a Ele. A Virgem Maria, em 
nome de todos nós, dá o seu «sim»: «Eis a serva do Senhor, faça-se 
em mim segundo a tua palavra.» Deus estava em suspenso à espera 
da resposta de Maria. Logo que ela o disse, um mundo novo come-
çou: “O Verbo fez-se carne no seio da virgem Maria e veio habitar 
entre nós.” Contemplando o que aconteceu à Virgem Maria, nós 
contemplamos o que Jesus realiza na sua Igreja. Este mistério que é 
agora revelado, será celebrado no Natal. Bendita seja a Virgem Ma-
ria ! 


