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ANO A
ADVENTO
SEGUNDO 
DOMINGO

IMACULADA 
CONCEIÇÃO

Génesis 3, 9-15. 20
Salmo 97

Romanos 15, 4-9 
Lucas 1, 26-38 

PERGUNTA 
DA SEMANA

E se Deus tem um 
plano diferente 

daquele que 
pensas para ti?

O evangelho da Anunciação inicia o 
pleno cumprimento do plano divino. 
O Deus que pergunta «onde estás?» 
deseja estar com as pessoas e realiza 
o que só Ele pode fazer: a criança que 
vai nascer do seio de Maria é o «Filho 
de Deus». O plano concretiza-se no 
coração da história. Deus quis precisar 
da colaboração humana. Maria 
recebe a proposta de conceber e dar 
à luz a plenitude da presença divina, 
presença que há de transformar toda 
a humanidade para sempre, pois «o 
˦˘˨�˥˘˜ˡ˔˗ˢ�ˡ̵ˢ�˧˘˥̳�Ёˠ̍ʡ�ˇ˨˗ˢ�˜˦˧ˢ�
˽˙ˢ˜�˘˦˖˥˜˧ˢ�ˣ˔˥˔�ˡˢ˦˦˔�˜ˡ˦˧˥˨̵̹ˢʟ�˔�Ёˠ�
de que […] tenhamos esperança». 
Hoje, abramos o coração, o Senhor 
quer continuar a fazer maravilhas 
na nossa vida e nosso mundo. 
Agradecidos, «cantai ao Senhor um 
cântico novo»!

 
A vida pode renascer repleta de 
esperança. O protagonista é Deus. Por 
isso, a esperança tem de ser posta em 
Deus, não em ti ou nos outros. 
O Advento convida-te a uma atitude 
que torne possível o plano salvador. 
Da união do amor divino com o amor 
de uma mulher nasce a Palavra (com 
maiúscula): Jesus Cristo. 
Como Maria, ainda que nem tudo 
compreendas, enche-te de coragem, 
permite que Deus faça nascer algo 
na tua vida. «Contemplando a nossa 
bela Mãe Imaculada, reconhecemos 
inclusive o nosso destino mais 
autêntico, a nossa vocação mais 
profunda: sermos amados, sermos 
transformados pelo amor, sermos 
transformados pela beleza de Deus» 
(Papa Francisco).

“Tenhamos 
   esperança”

Acompanha a série
 ‘O Natal está a chegar!’ 
em laboratoriodafe.pt

O exemplo 
de Maria
O Segundo Domingo de Advento, 
este ano, coincide com a solenidade 
da Imaculada Conceição. A liturgia 
convida a festejar Maria que, pela 
graça divina, foi concebida sem 
pecado. Neste Advento, Maria ajuda-
ˡˢ˦�˔�ˣ˘˥˖˘˕˘˥�ˢ�ˤ˨˘�˦˜˚ˡ˜Ё˖˔�˧˘˥�
esperança: viver abertos aos planos 
de Deus. Se o medo nos paralisa, 
˖ˢˡ˧˘ˠˣ˟˘ˠˢ˦�ˀ˔˥˜˔ʟ�Ё˫˘ˠˢ˦�ˢ�˦˘˨�
˘˫˘ˠˣ˟ˢ�˗˘�˘˦ˣ˘˥˔ˡ̹˔ʡ
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9 | S. João Diogo [MF];
10 | Bem-aventurada Virgem Maria de 
Loreto [MF];
11 | S. Dâmaso I, papa [MF]; 
12 | Nossa Senhora de Guadalupe [MF];
13 | S. Luzia, virgem e mártir [MO];
14 | S. João da Cruz, presbítero e 
doutor da Igreja [MO]
15 | III Domingo do Advento
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‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

A urgência climática é sintoma de 
uma outra emergência bem mais 
profunda e urgente, a emergência 
espiritual. Há mais de dois mil anos, 
uma criança, de seu nome Jesus, 
alertou-nos para isso. E não foi num 
parlamento, foi num lugar bem mais 
ecológico, uma gruta em Belém.
(D. Jorge Ortiga)

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO 
Este Domingo, 8 de Dezembro, das 15h00 às 
17h00, exposição do Santíssimo, recitação 
do terço da Divina Misericórdia, adoração e 
vésperas.

CEIA E CONVÍVIO DE NATAL 
DOS COLABORADORES DOS 
CONGREGADOS
É no dia 13 de Dezembro, Sexta-Feira, aqui 
na Basílica. Inicia com a eucaristia, às 19h, 
seguindo-se depois o jantar-convívio. Os 
adultos pagam 10€ e as crianças, até aos 12 
anos, 5€.

BÊNÇÃO DOS “BAMBINELLI”
15 de Dezembro, Domingo, às 17h30, antes 
do início do concerto da Cantata de Natal, 
temos a tradicional “Bênção dos Bambinelli”.
Todas as pessoas, em particular os mais 
novos, são convidadas a trazer as imagens 
do Menino Jesus do seu presépio para 
receberem esta bênção especial. 
Esta tradição nasceu na Diocese de Roma 
há mais de 40 anos e é um momento festivo 
que ajuda crianças e adultos a preparar um 
lugar para Jesus nas suas casas, sobretudo 
no coração.

Dezembro
13

Dezembro
15

DIA DA PARTILHA
O ofertório das eucaristias vespertinas (17h e 
22h)  deste Sábado e de Domingo (9h, 10h30 
e 12h), reverte para a actividade Sócio-
Caritativa dos Congregados. Dois elementos 
da equipa estão à porta da Basílica a 
distribuir o relatório de contas e actividades 
do ano 2019. A Irmandade e a reitoria 
agradecem a todos os membros da equipa 
Sócio-Caritativa pela missão que realizam. 
O relatório está disponível no site da Basílica.


