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Solenidade da Imaculada Conceição 

       Génesis 3, 9-15.20   |  Salmo 97  |   Romanos 15, 4-9   |   Lucas 1, 26-30 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….………………………………………… 

Do Evangelho de São Lucas 
Disse o Anjo: «Ave, cheia de 
graça, o Senhor está contigo». 
[…] «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 velhice, porque a Deus nada é impossível». Maria disse 
então: «Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra». 
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..…………….….. 

“Não temas, Maria, porque encontraste graça” (Lc 1, 30) 
1. No contexto do Advento celebramos a festa da Imaculada Conceição de 
Maria. Ela é uma das figuras importantes deste tempo litúrgico. O Advento 
é, em si mesmo, um lugar litúrgico especial de devoção mariana, e nele se 
entende melhor o significado de Maria. Maria foi a primeira a viver o 
Advento, enquanto aguardava o nascimento do Filho de Deus, encarnado 
no seu seio, conforme as palavras do Anjo que escutámos: “Conceberás e 
darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus” (Lc 1, 31). Hoje, ao 
celebrarmos a festa da Padroeira de Portugal, lembramos o papel de Maria 
na história da salvação, e preparamo-nos para celebrar o nascimento de 
Jesus Cristo, o redentor da humanidade. Ela é a nova Eva da humanidade. 
Se, por Eva, a primeira mulher, entrou o pecado no mundo; por Maria, a 
nova Eva, a Mãe de Deus, chegou a salvação. 



2. Mas o que é o ‘pecado’? É o abuso da liberdade humana que nos separa 
de Deus. Sabemos, no entanto, que Deus não nos abandona no pecado e 
nos dá a esperança de uma nova comunhão plena com Ele. Essa 
esperança realiza-se em Jesus, o novo Adão. N’Ele, único redentor da 
humanidade, vemos realizada a promessa messiânica da nossa salvação. 
Mas, podemos dizê-lo, é em Maria, a quem Deus dota de graças especiais 
desde o momento em que é concebida no seio maternal, que começa o 
cumprimento dessa promessa. É este o mistério que hoje celebramos. Em 
atenção à missão que Deus lhe confiará, ser a Mãe do Redentor, Maria é 
rodeada, desde a concepção, da graça de Deus. Este dom extraordinário 
ajuda-la-á a aceitar a missão que lhe é confiada, e a reconhecer sempre 
que não deixa de ser serva humilde do Senhor. 

3. O ‘sim’ de Maria tornou-a grande aos olhos de Deus e aos olhos dos 
homens. O seu ’faça-se’ é, por certo, fonte de alegria e de realização 
pessoal, mas contribui, sobretudo, para a felicidade de toda a 
humanidade. Pois, por Maria, nasceu para nós o Salvador. E como 
escutámos na Carta aos Efésios, em Cristo todos nós somos chamados a ser 
filhos adoptivos de Deus. Paulo afirma que Deus nos “escolheu para 
sermos santos e irrepreensíveis” (Ef 1, 4) e que “em Cristo fomos 
constituídos herdeiros” (v. 11) da graça de Deus. Isto significa que a partir 
de Cristo também nós, com a graça de Deus, podemos ultrapassar a 
fragilidade do pecado e da morte. Assim, este dia é especial, não apenas 
porque celebramos a pureza de Maria, mas porque, nela, recordamos a 
possibilidade da nossa salvação, que Deus nos dá por meio do seu Filho, 
Jesus.  
Senhor Jesus, saúdo a Tua e minha Mãe com as palavras do Arcanjo 
Gabriel: «Salve, Maria, o Senhor está contigo». A respeito de Maria, 
reafirmo, uma vez mais, as palavras de Isabel: «Bendita és Tu entre as 
mulheres». Dá-me, Senhor Jesus, a capacidade de me reconhecer, como 
ela, humilde servo do Senhor, e de me colocar sempre ao serviço do 
próximo. Amén. 
……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

+ A festa da Imaculada Conceição foi inscrita no calendário litúrgico pelo Papa Sisto IV, em 
28 de Fevereiro de 1477. + O dogma foi solenemente definido pelo Papa Pio IX em 8 de 
Dezembro de 1854. + D. João IV, Rei de Portugal, proclamou solenemente, por provisão 
régia de 25 de Março de 1646, a Imaculada Conceição como Rainha e Padroeira de Portugal.  
……………………………..……………………………..……………………………..……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Domingo III do Advento (15.12)  Domingo IV do Advento (22.12)   Natal/Missa da noite (24.12)  
Isaías 35, 1-6a.10              Isaías 7, 10-14    Isaías 9, 1-6 
Salmo 145(146)   Salmo 23(24)     Salmo 95 
Tiago 5, 7-10               Romanos 1, 1-7    Tito 2, 11-14 
Mateus 11, 2-11   Mateus 1, 18-24    Lucas 2, 1-14 



 

Santo triste… é um triste santo!    
Vamos rir?! 
Um padre encontra um colega e 
desabafa-lhe com muita tristeza: 
- Oh, meu caro amigo, há coisas que 
eu não consigo entender!… 
Curioso, o outro pergunta-lhe: 
- Mas estás a falar de quê, afinal? 
- Oh! Do meu sermão de ontem. Para 
o preparar estive três noites sem 
dormir. Mal o comecei a dizer e… 
logo adormeceram todos! 

Ora, diga lá! 
a) Porque é fácil apanhar o sono? 
b) Qual será a cor mais valente? 
c) E qual será a cor mais mansa? 

Sopa de Letras 
Encontre, na vertical e na horizontal, 
de trás para a frente e vice-versa, as 
palavras: Advento, Baptista, Boletim, 
Burro, Coroa, Estrela, Isaías, Jesus, 
José, Magos, Manhã, Maria, Reis, 
Pastores, Presépio, Vaca, Velas. 

Festa de Natal dos Escuteiros 
Decorreu na tarde deste sábado, dia 7, 
na Escola Secundária do Fundão, a 
Festa anual do Agrupamento 120 do 
Fundão. Nela participaram as crianças e 
jovens, suas famílias, chefes e os irmãos 
da Fraternidade Nuno Álvares. 

Festa da Imaculada Conceição 
O Fundão assinala nestes dois dias, 7 e 
8 de Dezembro, a festa da Imaculada 
Conceição, com a recitação do Terço, 
as Procissões e a Missa solene na 
Capela de Nossa Senhora da Concei-
ção, pelas onze da manhã.  

Hino “Akathistos” 
A paróquia do Fundão promove esta 
tarde um concerto litúrgico especial. Às 
16h00, os coros de Santa Cecília do 
Fundão e de São Martinho da Covilhã 
vão cantar o “Akathistos”, um hino em 
honra da Virgem Maria. Será na Igreja 
Matriz do Fundão e a entrada é livre.  

Novos Diáconos Permanentes 
Esta tarde, D. Manuel Felício, Bispo da 
Guarda, ordenará na Sé Catedral quatro 
novos Diáconos Permanentes. 

Dinâmica do Advento 
A dinâmica do Advento da paróquia do 
Fundão está a convidar toda a comu-
nidade a preparar uma manjedoura 
simbólica para Jesus. No próximo 
domingo haverá mais novidades.   

CAT’Cromo: Super’JOKER 
Já foram anunciadas as condições para 
se receber o 2º Super’JOKER. Quem 
tiver os Cromos/Rubricas dos dias de 1) 
Natal, 2) Sagrada Família, 3) Ano Novo 
e 4) Reis, conquistará o segundo JOKER. 

Soluções: As soluções dos desafios colocados 
semanalmente nesta Rubrica “Santo triste… é um 
triste santo!” virão sempre no Boletim seguinte.
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Campanha: 10 Milhões de Estrelas 
A campanha da Cáritas Portuguesa: 
“Dez Milhões de Estrelas - um gesto 
pela Paz”, já está disponível na sacristia 
da Igreja Matriz. Este ano as velas têm o 
formato de uma estrela, e a cera é 
perfumada com essência de baunilha. 
Cada vela corresponde a um donativo 
de 2€ a favor da Cáritas. Vamos ajudar. 

Óbito: P. José Vaz de Carvalho, sj 
Este sacerdote jesuíta, de 97 anos de 
idade, natural de Casegas, Covilhã, 
faleceu no dia 1 de Dezembro, em Lis-
boa. Escritor e historiador, foi redactor e 
director das revistas “Missões”, “Jesuí-
tas” e “Brotéria”. Colaborou em Enci-
clopédias e Dicionários. Foi professor 
de Pastoral Social. Paz à sua alma.  

Estrela da Manhã na Rádio RCB 
O programa radiofónico da paróquia do 
Fundão é transmitido na RCB aos 
Domingos, entre as 10h00 e as 11h00. 
Pode ser ouvido em directo através das 
ondas 92.5MHz e 100.0 MHz; ou em 
podcast no site da paróquia.  

Concurso de design gráfico 
Está aberto concurso para novo design 
gráfico deste Boletim. Informações junto 
do pároco. Limite: 31 de Dezembro. 

Boletim em formato digital 
O “Estrela da Manhã” está disponível 
em formato papel, na Igreja Matriz; em 
formato png, no site da paróquia; e 
pode recebê-lo no e-mail. Solicite-o em: 
boletim.estreladamanha@gmail.com 
…………………………………………….………………………………. 

Boletim Paroquial Estrela da Manhã | Proprieda-
de: Paróquia do Fundão | Director: Padre Tomás 
Lopes, pároco | Distribuição gratuita e limitada.

Bodas de Prata Sacerdotais 
Faz hoje vinte e cinco anos que o 
Padre Jorge Colaço foi ordenado 
Sacerdote na Sé Catedral da Guarda. 
Para comemorar esta data, a paróquia 
natal e as terras onde exerceu o seu 
ministério, vão celebrar uma Eucaris-
tia de Acção de Graças, na Igreja de 
São Miguel, na Estação da Guarda, 
no próximo Domingo, dia 15 de 
Dezembro, pelas 16h00. A paróquia 
do Fundão também estará presente, e 
ofertar-lhe-á uma prenda em nome 
de todos os paroquianos da cidade. 

Aniversário do Padre Gama 
O Padre António Carlos Dias Gama, 
residente no Fundão, colaborador e 
grande amigo da Paróquia, capelão 
da Misericórdia, completa hoje mais 
um aniversário natalício. Nascido em 
Dezembro de 1935, foi ordenado 
Padre a 26 de Julho de 1959. 
Celebrou este ano seis décadas de 
vida sacerdotal. Gratos, invocamos 
para ele as maiores bênçãos de Deus. 

A Luz da Paz de Belém 
Esta iniciativa, já assinalada nesta 
paróquia em anos anteriores, chega a 
Portugal no sábado dia 21. Nas 
Missas de 21 e 22 de Dezembro, a 
Luz da Paz de Belém será partilhada 
com as famílias que a desejem levar 
para casa. 

Concertos da Escola de Música 
A Santa Casa da Misericórdia do 
Fundão e a Escola de Música desta 
cidade, solicitaram à Paróquia a 
cedência da Igreja Matriz para dois 
concertos de Natal: dia 15 será o 
concerto dos ‘B’s; dia 22 o dos ‘A’s.
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