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EDITORIALEDITORIALEDITORIALEDITORIAL    
Imaculada ConceiçãoImaculada ConceiçãoImaculada ConceiçãoImaculada Conceição    
“A santidade do Filho é causa da 
santificação antecipada da Mãe, como o sol 
ilumina o céu antes de ele mesmo aparecer 
no horizonte”.    

Neste dia a Igreja Católica celebra o 
dogma da Imaculada Conceição    
(Concepção) de Nossa Senhora,    
proclamado pelo Papa Pio IX, em 8 de 
Dezembro de 1854, pela Bula 
“Ineffabilis Deus”: "Declaramos, 
pronunciamos e definimos que a 
doutrina que sustenta que a Santíssima 
Virgem Maria, no primeiro instante de 
sua concepção, foi por singular graça e 
privilégio de Deus omnipotente em 
previsão dos méritos de Cristo Jesus, 
Salvador do género humano, 
preservada imune de toda mancha de 
culpa original, foi revelada por Deus, 
portanto, deve ser firme e 
constantemente crida por todos os fiéis." 
Através deste dogma a Igreja proclama 
que a Virgem Maria, Mãe de Jesus e 
Mãe da Igreja, foi concebida, por um 
acto de graça especial, sem "pecado 
original", logo, isenta de qualquer 
mancha de pecado.  
Como que a confirmar a definição 
deste dogma, numa das aparições de 
Nossa Senhora, em Lourdes, a 
Bernadette Soubirous (25/03/1858), a 
menina pede que ela diga o Seu nome. 
Nossa Senhora respondeu-lhe: "Eu sou 
a Imaculada Conceição". 
A devoção dos fiéis à Imaculada, vinda 
já de longa data, foi reforçada pela 
aparição de 17/11/1830, em Paris, a 
Santa Catarina Labouré, na qual ela 
pôde ler em letras de ouro: “Ó Maria 
concebida sem pecado, rogai por nós, 
que recorremos a vós”. A Religiosa 
recebeu também a ordem de mandar 
cunhar uma medalha que ficou 
conhecida como a "medalha 
milagrosa". Tais factos só fizeram 
aumentar no espírito dos cristãos a 
devoção à Imaculada e o desejo de 
que se definisse o dogma respectivo. 
Numerosos e insistentes pedidos foram 
encaminhados à Santa Sé nesse 
sentido, culminando com a definição 
do dogma em 1854, como se refere 
acima. 
Já em 1646, o nosso D. João IV coroou 
a imagem da Imaculada Conceição, 
em Vila Viçosa, como Rainha de 
Portugal. A partir de então, os reis de 
Portugal nunca mais usaram coroa.    
“Virgem Imaculada, Senhora da 
Conceição, nós te entregamos neste 
dia, o Mundo e, em particular, a nossa 
nação”.  (M M A)   

VIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIALVIDA  PAROQUIAL        
Dia 03/12 Dia 03/12 Dia 03/12 Dia 03/12 –    18h; Aniversário do Grupo de Oração Carismático “Escuta Israel”Grupo de Oração Carismático “Escuta Israel”Grupo de Oração Carismático “Escuta Israel”Grupo de Oração Carismático “Escuta Israel”    
Dia 03/12 Dia 03/12 Dia 03/12 Dia 03/12 –        21.30; 15º Aniversário Coro Litúrgico de Nossa Senhora da AreosaCoro Litúrgico de Nossa Senhora da AreosaCoro Litúrgico de Nossa Senhora da AreosaCoro Litúrgico de Nossa Senhora da Areosa    
Dia 06/12 Dia 06/12 Dia 06/12 Dia 06/12 –    15h;    Reunião Grupo Esperança e Vida    
Dia 08/12 Dia 08/12 Dia 08/12 Dia 08/12 –    Dia da Imaculada ConceiçãoDia da Imaculada ConceiçãoDia da Imaculada ConceiçãoDia da Imaculada Conceição    
Dia 08/12 Dia 08/12 Dia 08/12 Dia 08/12 –    Bênção das GrávidasBênção das GrávidasBênção das GrávidasBênção das Grávidas na Eucaristia das 12 horas  
Dia 10/12 Dia 10/12 Dia 10/12 Dia 10/12 – 21.30; Concerto de Natal da Escola de Música Santa CecíliaEscola de Música Santa CecíliaEscola de Música Santa CecíliaEscola de Música Santa Cecília    
Dia 11/12Dia 11/12Dia 11/12Dia 11/12 – 15.30h; Formação Bíblica sobre o Apocalipse, por Frei Herculano 

Boas FestasBoas FestasBoas FestasBoas Festas – A partir do dia 2/12, entre as 20h e as 21.30h, às Sextas e Sábados, o 
Movimento Promotor do Espaço Juventude (MPEJ) vai andar pelas ruas da nossa 
paróquia a cantar as Boas Festas. 

Concurso de Presépios Concurso de Presépios Concurso de Presépios Concurso de Presépios – O MPEJ e a Catequese vão promover um Concurso de 
Presépios.              

Eucaristias da Catequese Eucaristias da Catequese Eucaristias da Catequese Eucaristias da Catequese     
Dia 04/12 Dia 04/12 Dia 04/12 Dia 04/12 – 10.00h; animada pelo 6º Ano e pela Escola de Música Santa Cecília   
Dia 11/12 Dia 11/12 Dia 11/12 Dia 11/12 –    10.00h; animada pelo 5º Ano 
Férias de NataFérias de NataFérias de NataFérias de Natal: De 19/12/2011 a 7/01/2012    

Encontros de Formação e OraçãEncontros de Formação e OraçãEncontros de Formação e OraçãEncontros de Formação e Oração Carismáticao Carismáticao Carismáticao Carismática    
Todas as quartas - feiras  às 21.15h 

 

TEXTOSTEXTOSTEXTOSTEXTOS        LITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOSLITÚRGICOS 

I I  DOMINGO DO ADVENTOI I  DOMINGO DO ADVENTOI I  DOMINGO DO ADVENTOI I  DOMINGO DO ADVENTO                            04040404----11112222----2011201120112011    

Endireitai os caminhos do SenhorEndireitai os caminhos do SenhorEndireitai os caminhos do SenhorEndireitai os caminhos do Senhor        

Evangelho segundo São Marcos (Mc  1,  1- 8) 
 

Início 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».    

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

A segunda semana do Advento convida-nos a preparar caminhos. Os caminhos 
de Deus passam pelo deserto. É lá o lugar do encontro, onde se cruzam os 
caminhos de Deus e dos homens. Preparar caminhos, endireitar veredas é início 
da Boa Nova, que transforma vidas.  
Nos caminhos para Deus corta-se sempre a direito. Caminhos direitos são os 
corações rectos, prontos a acolher a Boa Nova e a confrontar com ela razões e 
sentimentos O caminho novo a traçar em nós é Cristo. Pela sabedoria do 
coração entraremos em comunhão com Ele. 



  ACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIALACTUALIDADE  ECLESIAL 
SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:SABIA QUE:    

A Coroa de Advento Coroa de Advento Coroa de Advento Coroa de Advento 
tem a sua origem 
numa tradição pagã 
do norte da europa. 
No inverno, 
acendiam-se algumas 

velas que representavam o “fogo do deus 
sol” com a esperança de que a sua luz e 
o seu calor voltassem. Os primeiros 
missionários aproveitaram esta tradição 
para evangelizar, relacionando-a com 
Jesus Cristo. Partiram de seus próprios 
costumes para ensinar-lhes a fé.  
A Coroa de Advento aponta para o 
crescendo da Luz de Cristo, que dissipa 
as trevas deste mundo. Ao acender 
semana após semana os quatro círios da 
coroa, queremos significar os nossos 
passos de aproximação à luz que vem 
sobre nós, Cristo Jesus. 
Na coroa podemos encontrar uma 
grande quantidade de símbolos: 
A sua forma circularforma circularforma circularforma circular indica a perfeição, a 
plenitude a que devemos aspirar na 
nossa vida de cristãos. O círculo não tem 
princípio, nem fim. É sinal do amor de 
Deus que é eterno. 
Como coroacoroacoroacoroa, significa a dignidade, a 
realeza que Cristo veio outorgar ao 
cristão. 
Os ramos verdesramos verdesramos verdesramos verdes significam também o 
senhorio de Cristo sobre a vida e a 
natureza, dons de Deus. Verde é a cor da 
vida e da esperança. 
A luz luz luz luz que se acende indica o caminho, 
afasta o medo e fomenta a comunhão. A 
luz das velas é símbolo de Cristo, luz do 
mundo. 
As quatro velasquatro velasquatro velasquatro velas da coroa simbolizam, 
cada uma, as quatro semanas do 
Advento. 
Não existe qualquer prescrição nos livros 
litúrgicos sobre a Coroa do Advento e a 
cor das velas. Mas a partir da história e 
dos povos, várias cores e significados 
foram aparecendo em relação às velas, 
todos eles de grande alcance 
evangelizador. 
No início, vemos a nossa coroa sem luz e 
sem brilho. Recorda-nos a experiência da 
escuridão, do pecado. À medida que se 
vai aproximando o Natal, vamos 
acendendo uma a uma as quatro velas, 
representando assim a chegada do 
Senhor Jesus, luz do mundo, que dissipa 
toda a escuridão, trazendo aos nossos 
corações a reconciliação tão esperada.    
( A C R)   
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No meio de vós está Alguém que não conheceisNo meio de vós está Alguém que não conheceisNo meio de vós está Alguém que não conheceisNo meio de vós está Alguém que não conheceis  

Evangelho segundo São João (Jo 1, 6-8.19-28) 

Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Veio como testemunha, 
para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele 
não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Foi este o testemunho de 
João, quando os judeus lhe enviaram, de Jerusalém, 
sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem: «Quem és 
tu?». Ele confessou a verdade e não negou; ele 
confessou: «Eu não sou o Messias». Eles 
perguntaram-lhe: «Então, quem és tu? És Elias?». 
«Não sou», respondeu ele. «És o Profeta?». Ele 
respondeu: «Não». Disseram-lhe então: «Quem és tu? 
Para podermos dar uma resposta àqueles que nos 
enviaram, que dizes de ti mesmo?». Ele declarou: «Eu 
sou a voz do que clama no deserto: ‘Endireitai o 
caminho do Senhor’, como disse o profeta Isaías». 
Entre os enviados havia fariseus que lhe perguntaram: 
«Então, porque baptizas, se não és o Messias, nem 
Elias, nem o Profeta?». João respondeu-lhes: «Eu baptizo na água, mas no meio 
de vós está Alguém que não conheceis: Aquele que vem depois de mim, a quem 
eu não sou digno de desatar a correia das sandálias». Tudo isto se passou em 
Betânia, além do Jordão, onde João estava a baptizar. 

COMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIOCOMENTÁRIO    

Nesta caminhada de Natal vai adiante João Baptista como arauto e Precursor. 
Todo ele é Advento. A essência da sua missão consiste em ser testemunho. “Voz “ 
é o seu nome. João não é a luz, mas o testemunho da luz; não é o Messias, mas 
a sua voz e expressão.  
A sua presença desperta no mundo o esforço de preparar caminhos. 
 
 

A Escola de Música A Escola de Música A Escola de Música A Escola de Música     
SSSSanta Cecílanta Cecílanta Cecílanta Cecíliiiiaaaa    
realiza o seurealiza o seurealiza o seurealiza o seu 

ConcertoConcertoConcertoConcerto    de Natalde Natalde Natalde Natal    
nononono    próximo próximo próximo próximo dia dia dia dia     
10 de Dezembro10 de Dezembro10 de Dezembro10 de Dezembro    
às 21h30màs 21h30màs 21h30màs 21h30m    

na Igreja de N. S. Areosana Igreja de N. S. Areosana Igreja de N. S. Areosana Igreja de N. S. Areosa    

Entrada LivreEntrada LivreEntrada LivreEntrada Livre    
 

AAAA    sua opisua opisua opisua opinião é importante:nião é importante:nião é importante:nião é importante:    
Se pretende dar-nos a sua opinião ou colaboração, por favor contacte-nos 
através do seguinte endereço electrónico  
boletimparoquial@paroquia-areosa.pt  
Para o mesmo endereço pode enviar-nos e endereço electrónico de uma pessoa 
amiga que saiba ter interesse em receber este Boletim, gratuitamente, por e-mail. 
 

 


