
 

 

 

Palavra 
O PLANO DE DEUS 

 
Na Solenidade da Imaculada Conceição somos convidados a equacionar 
o tipo de resposta que damos aos desafios de Deus. Ao propor-nos o 
exemplo de Maria de Nazaré, a liturgia convida-nos a acolher, com um 
coração aberto e disponível, os planos de Deus para nós e para o mundo. 
A segunda leitura garante-nos que Deus tem um projeto de vida plena, 
verdadeira e total para cada homem e para cada mulher, um projeto que 
desde sempre esteve na mente do próprio Deus. Esse projeto, apresentado 

aos homens através de Jesus Cristo, exige de cada um de nós uma resposta deci-
dida, total e sem subterfúgios. 
A primeira leitura mostra, recorrendo à história mítica de Adão e Eva, o que acon-
tece quando rejeitamos as propostas de Deus e preferimos caminhos de egoísmo, 
de orgulho e de autossuficiência... Viver à margem de Deus leva, inevitavelmente, 
a trilhar caminhos de sofrimento, de destruição, de infelicidade e de morte. 
O Evangelho apresenta a resposta de Maria ao plano de Deus. Ao contrário de 
Adão e Eva, Maria rejeitou o orgulho, o egoísmo e a autossuficiência e preferiu con-
formar a sua vida, de forma total e radical, com os planos de Deus. Do seu "sim" 
total, resultou salvação e vida plena para ela e para o mundo. 

 
*** 

 

“Revela-se com clareza que o amor não é apenas um sentimento. Os sentimentos vão 
e vêm. O sentimento pode ser uma maravilhosa centelha inicial, mas não é a totali-
dade do amor. Ao início, falámos do processo das purificações e amadurecimentos, 
pelos quais o eros se torna plenamente ele mesmo, se torna amor no significado ca-
bal da palavra. É próprio da maturidade do amor abranger todas as potencialidades 
do homem e incluir, por assim dizer, o homem na sua totalidade. O encontro com as 
manifestações visíveis do amor de Deus pode suscitar em nós o sentimento da ale-
gria, que nasce da experiência de ser amados. Tal encontro, porém, chama em causa 
também a nossa vontade e o nosso intelecto. O reconhecimento do Deus vivo é um 
caminho para o amor, e o sim da nossa vontade à d'Ele une intelecto, vontade e sen-
timento no acto globalizante do amor. Mas isto é um processo que permanece conti-
nuamente em caminho: o amor nunca está «concluído» e completado; transforma-se 
ao longo da vida, amadurece e, por isso mesmo, permanece fiel a si próprio. Idem 
velle atque idem nolle [9] — querer a mesma coisa e rejeitar a mesma coisa é, segun-
do os antigos, o autêntico conteúdo do amor: um tornar-se semelhante ao outro, que 
leva à união do querer e do pensar. A história do amor entre Deus e o homem consis-
te precisamente no facto de que esta comunhão de vontade cresce em comunhão de 
pensamento e de sentimento e, assim, o nosso querer e a vontade de Deus coincidem 
cada vez mais: a vontade de Deus deixa de ser para mim uma vontade estranha que 
me impõem de fora os mandamentos, mas é a minha própria vontade, baseada na 
experiência de que realmente Deus é mais íntimo a mim mesmo de quanto o seja eu 
próprio. [10] Cresce então o abandono em Deus, e Deus torna-Se a nossa alegria 
(cf. Sal 73/72, 23-28).” 

Papa Bento XVI, Deus Caritas est, nº 17. 
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Comunidade 
 

“Mês Dominicano para a paz” 
que se realizará no próximo dia 8 
de Dezembro, pelas 15h30 na 
Igreja do Convento dos Domini-
canos. Contará com uma sessão 
informativa sobre a Índia de hoje, 
no salão do convento. 

“Jornadas Provinciais” com a 
apresentação do Capítulo Geral 
do Vietnam que terá início pelas 
10h30 do dia 19 de Dezembro no 
Convento de São Domingos. 



Informando 
Ó Virgem, pela tua bênção é abençoada toda a criatura 

 
“O céu, as estrelas, a terra, os rios, o dia e a noite, e tudo 
quanto está sujeito ao poder ou ao serviço dos homens se 
alegram, Senhora, porque, tendo perdido a sua antiga no-
breza, foram em certo modo ressuscitados por meio de Ti 
e dotados de uma graça nova e inefável. Todas as coisas se 
encontravam como mortas, por terem perdido a sua dignidade 
original de servir o domínio e o uso daqueles que louvam a 
Deus, para que tinham sido criadas; encontravam-se esmaga-
das pela opressão e desfiguradas pelo abuso que delas faziam 
os servos dos ídolos, para os quais não tinham sido criadas. 
Agora, porém, como que ressuscitadas, felicitam a Maria, ao ve-
rem-se governadas pelo domínio e honradas pelo uso daqueles 

que louvam o Senhor.  
Perante esta nova e inestimável graça, todas as coisas exultam de 
alegria, ao sentir que Deus, seu Criador, não só as governa invisi-
velmente, lá do alto, mas também está visivelmente presente no 
meio delas e as santifica com o uso que delas faz. Tão grandes 
bens procedem do fruto bendito do ventre sagrado da Virgem Ma-
ria. Pela plenitude da tua graça, o que estava cativo na região dos 
mortos exulta de alegria ao ver-se libertado, e o que estava ainda 
no mundo regozija-se ao sentir-se renovado.  
Pelo poder do Filho glorioso da tua gloriosa virgindade, os justos, que 
morreram antes da sua morte vivificadora, alegram-se ao ver destruído o 
seu cativeiro, e os Anjos regozijam-se ao ver restaurada a sua cidade qua-
se em ruínas. Ó Mulher cheia de graça, superabundante de graça, a tua 
plenitude transborda para a criação inteira e a faz reverdecer. Virgem 
bendita, entre todas as coisas bendita, pela tua bênção é abençoada toda 
a natureza, não só a criatura pelo Criador, mas também o Criador pela 
criatura. 
Deus entregou a Maria o seu próprio Filho, o seu Filho Unigénito, 
igual a Si, a quem amava de todo o coração como a Si mesmo. No 
seio de Maria, Deus formou o Filho, não distinto, mas o mesmo, 
para que realmente fosse um e o mesmo o Filho de Deus e de Ma-
ria. Tudo o que nasce é criatura de Deus, e Deus nasce de Maria. 
Deus criou todas as coisas, e Maria gerou a Deus. Deus, que criou 
todas as coisas, fez-Se a Si mesmo por meio de Maria. E deste mo-
do refez tudo o que tinha feito. Ele, que pôde fazer todas as coisas 
do nada, não quis refazer sem Maria o que tinha sido arruinado. 
Por esta razão, Deus é o Pai das coisas criadas, e Maria a mãe das 
coisas recriadas.  
Deus é o Pai a quem se deve a constituição do mundo, e Maria a mãe a 
quem se deve a sua restauração. Pois Deus gerou Aquele por quem tudo 
foi feito, e Maria deu à luz Aquele por quem tudo foi salvo. Deus gerou 
Aquele fora do qual nada existe, e Maria deu à luz Aquele sem o qual nada 
subsiste. Verdadeiramente o Senhor está contigo, pois quis que to-
da a criatura reconhecesse que deve a Ti, com Ele, tão grande be-
nefício.”(Breviário, Solenidade da Imaculada Conceic ̧ão da Virgem Santa Ma-
ria, das Meditações de Santo Anselmo, bispo, Sec. XII) 
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Horário das Missas: 
 

2ª-6ª: 9h, 19h * Sábados: 9h, 12h, 18h, 21h30  *  Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 18h 
 

Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h e 12h 
 
 

Horário das Confissões:         3ª: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30  
 
Horário do Cartório:         3ª e 5ª: 16h00 às 19h00  

LEITURAS  8 - DOMINGO II DO ADVENTO - IMACULADA CONCEIÇÃO 

Gen. 3, 9-15. 20   /  Sal. 97  /  Rom. 15, 4-9  /  Lc. 1, 26-38 /  Semana II Saltério  

 

15 - DOMINGO III DO ADVENTO - DOMINGO DA ALEGRIA 
Is. 35, 1-6a. 10   /  Sal. 145 (146)  /  Tg. 5, 7-10  /  Mt. 11, 2-11 /  Semana III Saltério  

Sal. 84 (85) 

Sal. 95 (96) 

Sal. 102 (103) 
Sal. 144 (145) 

Sal. 1 

Sal. 79 (80) 

Lc. 5, 17-26 

Mt. 18, 12-14 

Mt. 11, 28-30 
Mt. 11, 11-15 

Mt. 11, 16-19 

Mt. 17, 10-13 

Is. 35, 1-10 

Is. 40, 1-11 

Is. 40, 25-31 
Is. 41, 13-20 

Is. 48, 17-19 

Sir. 48, 1-4. 9-11 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

Acontece …   

 14 de Dezembro - “Com Cristo ao encontro do Natal” - Visita 
a Idosos e Missa de encerramento da Catequese.  
 15 de Dezembro - Encerramento da Venda de Natal.  

 20 de Dezembro - Cante ao menino, na Igreja às 21h.  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

CPB 10 Dezembro Terça Centro 21h30 

Pastoral da Saúde 12 Dezembro Quinta Centro 17h00 

CPB 12 Dezembro Quinta Centro 21h30 

Exposição do Santíssimo Sacra-
mento com oração do Rosário 13 Dezembro Sexta Igreja 15h00 

Jantar de Natal - Catequese 13 Dezembro Sexta Centro 19h00 


