
REFLETIR A PALAVRA
A liturgia do 32º Domingo do Tempo Comum fala-nos do 
verdadeiro culto, do culto que devemos prestar a Deus. A 
Deus não interessam grandes manifestações religiosas ou 
ritos externos mais ou menos sumptuosos, mas uma atitude 
permanente de entrega nas suas mãos, de disponibilidade para 
os seus projetos, de acolhimento generoso dos seus desafi os, 
de generosidade para doarmos a nossa vida em benefício dos 
nossos irmãos.
A primeira leitura apresenta-nos o exemplo de uma mulher 
pobre de Sarepta, que, apesar da sua pobreza e necessidade, 
está disponível para acolher os apelos, os desafi os e os dons 
de Deus. A história dessa viúva que reparte com o profeta os 
poucos alimentos que tem, garante-nos que a generosidade, 
a partilha e a solidariedade não empobrecem, mas são 
geradoras de vida e de vida em abundância.
O Evangelho diz, através do exemplo de outra mulher pobre, 
de outra viúva, qual é o verdadeiro culto que Deus quer dos 
seus fi lhos: que eles sejam capazes de Lhe oferecer tudo, 
numa completa doação, numa pobreza humilde e generosa 
(que é sempre fecunda), num despojamento de si que brota 
de um amor sem limites e sem condições. Só os pobres, isto 
é, aqueles que não têm o coração cheio de si próprios, são 
capazes de oferecer a Deus o culto verdadeiro que Ele espera.
A segunda leitura oferece-nos o exemplo de Cristo, o sumo-
sacerdote que entregou a sua vida em favor dos homens. Ele 
mostrou-nos, com o seu sacrifício, qual é o dom perfeito que 
Deus quer e que espera de cada um dos seus fi lhos. Mais do 
que dinheiro ou outros bens materiais, Deus espera de nós o 
dom da nossa vida, ao serviço desse projeto de salvação que 
Ele tem para os homens e para o mundo.
[Cf. http://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2272]
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AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
14 DE NOVEMBRO – 21h30 – Reunião com 
Responsáveis de Grupos Corais;
15 DE NOVEMBRO – 09h30 – Visita aos doentes;
17 DE NOVEMBRO – 20h00 – Magusto Paroquial;

CAPELA DE S. ROQUE – Durante todo o mês 
das almas, recitar-se-á diariamente o Terço às 
15h, na Capela de S. Roque, pelas Almas do 
Purgatório.  

REUNIÃO COM PAIS DO 7º ANO DE 
CATEQUESE – O 7º ano de catequese informa 
que irá reunir com os catequizandos e 
respetivos pais no próximo dia 17 de novembro, 
pelas 14h30, no Auditório da Escola D. Afonso 
Sanches. A presença de todos é fundamental 
para que possamos continuar a trilhar juntos o 
caminho da fé. 

OFERTÓRIOS PARA OS SEMINÁRIOS – 
No próximo Domingo, 18 de novembro, os 
ofertórios revertem a favor destas casas, 
onde se ministra a formação dos que foram 
chamados por Deus, para Seu serviço e do Seu 
povo. Contribua, seja generoso. 

RENOVAÇÃO DA CONSAGRAÇÃO DOS 
LARES DE VILA DO CONDE AO IMACULADO 
CORAÇÃO DE MARIA  – Esta cerimónia 
realizar-se-á dia 25 de novembro, pelas 15 
horas, junto ao Centro Paroquial das Caxinas. 
Procuremos todos associarmo-nos a esta 
consagração entregando-nos, e às nossas 
famílias, ao Imaculado Coração de Maria, e 
pedindo-Lhe que nos cubra com o Seu Manto 
de Misericórdia.

JANTAR DE NATAL E ANGARIAÇÃO DE 
FUNDOS – Para uma melhor programação da 
agenda dos nossos paroquianos, informamos 
que este ano o Jantar de Natal e Angariação de 
Fundos para as obras do Centro Paroquial Pe. 
Porfírio Alves realizar-se-á no Hotel Santana, no 
dia 7 de dezembro, pelas 20h.

TERÇO – Dia 12: Legião de Maria; Dia 13: João 
Pateiro; Dia 14: Grupo Bíblico; Dia 15: Amélia 
Pereira; Dia 16: Adolfo Lima; Dia 17: Mª José 
Cruz; Dia 18: Mov. Carismático.

DESTAQUE

SEMANA DOS SEMINÁRIOS – A edição deste ano 
da Semana dos Seminários, que vai decorrer entre 11 
e 18 de novembro, sublinha a importância de 
envolver cada vez mais as “famílias e paróquias” na 
formação dos futuros sacerdotes, exortando cada 
comunidade cristã a rezar de modo especial “pelos 
seminários” e a dar “graças a Deus pelos seminaristas 
e pelas equipas formadoras”. Subordinada ao tema 
“Formar discípulos missionários”, frisa também a 
responsabilidade de preparar os novos sacerdotes 
para “os desafi os colocados pela sociedade e a 
cultura de hoje”, através de um percurso “exigente 
de amadurecimento humano”, de “preparação 
intelectual”, de “aprofundamento espiritual e 
sobretudo de confi guração com Cristo, Bom 
Pastor”.

XII MAGUSTO PAROQUIAL – Magusto é juntar 
grupos de amigos e família, é assar castanhas, 
é beber vinho, é dançar até cansar, é cantar à 
desgarrada... Magusto é festejar o S. Martinho, 
aquele soldado romano que passou por um 
mendigo quase nu e, não tendo o que lhe dar, 
cortou com a espada a sua própria capa ao meio e 
vestiu-o. Magusto é tempo de dar e de festejar! No 
dia 17 de novembro, pelas 20h00, a Paróquia de S. 
João Baptista de Vila do Conde irá dinamizar o XII 
Magusto Paroquial, promovendo o convívio desta 
grande família e auxiliando na angariação de fundos 
para as obras que terão início muito brevemente. 
Contamos com a vossa alegria!  

A esmola da viúva, 1988, James C. Christensen 

Pode ler estas e outras notícias com maior desenvolvimento no sítio 
da Paróquia em www.paroquiadeviladoconde.pt

Telf 252 640 810 | paroquiaviladoconde@arquidiocese-braga.pt

Zona Industrial de Alto de Pêga, Pavilhão 15, apartado 20, 4481-909 Vila do Conde
Telf 252 640 450 | Tlm 966 345 355 | geral@tipogra� adoave.pt | www.tipogra� a-doave.pt
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Frequentes vezes, a palavra 
de Deus apresenta o con-
traste entre a opulência e a 
pobreza, entre a ostentação 
e a simplicidade, para nos 
fazer compreender que os 
humildes e os simples, que 
a Sagrada Escritura chama 
“os pobres”, têm o primeiro 
lugar aos olhos de Deus. 
Nesta leitura, vemos como 

foi uma pobre viúva que soube acolher o profeta de Deus, e como por 
isso foi recompensada com dons abundantes. Ensinamento semel-
hante ao que ouviremos no Evangelho.  

LEITURA I 1 Reis 17, 10-16         
«Do seu punhado de farinha, a viúva fez um pãozinho 

e trouxe-o a Elias» 

Como a viúva de que falava 
a primeira leitura também 
esta outra viúva a que se 
refere agora o Evangelho 
amou mais a palavra de 
Deus do que os seus poucos 
bens, que eram, na verdade 
os únicos e bem pequenos. 
Mas, por isso mesmo, a sua 
acção foi de maior alcance 
e mais meritória do que as 

grandes dádivas dos que muito possuíam. Gesto bem pequeno, por-
tador de uma grande lição, porque inspirado por um grande amor. 

EVANGELHO Mc 12, 38-44            

«Esta pobre viúva deu mais do que todos os outros»  

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 
SEGUNDO SÃO MARCOS   

Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão, dizendo: 
«Acautelai-vos dos escribas, que gostam de exibir longas 
vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar os 
primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares 
nos banquetes. Devoram as casas das viúvas, com pretexto 
de fazerem longas rezas. Estes receberão uma sentença 
mais severa». Jesus sentou-Se em frente da arca do 
tesouro a observar como a multidão deitava o dinheiro na 
caixa. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma 
pobre viúva e deitou duas pequenas moedas, isto é, um 
quadrante. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: «Em 
verdade vos digo: Esta pobre viúva deitou na caixa mais do 
que todos os outros. Eles deitaram do que lhes sobrava, 
mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o 
que possuía para viver».          

Palavra da salvação.

O sacrifício de Cristo, ofer-
ecido por Ele sobre a Cruz, 
é o momento culminante 
de toda a vida de Jesus e 
até da história de toda a 
humanidade. Oferecendo-
Se em sacrifício ao Pai, Ele 
abriu o caminho para junto 
de Deus, primeiro para Ele 
mesmo, como homem que 
também era, e, em Si e con-

sigo, para todos os que a Ele se entregam e Lhe obedecem, como Ele 
obedeceu ao Pai. Em Cristo todos podem encontrar o caminho e a 
porta para Deus.  

LEITURA II Hebr 9, 24-28     
«Cristo ofereceu-Se uma só vez 

para tomar sobre Si os pecados de muitos» 

ALELUIA  Mt 5, 3          

Refrão: Aleluia. Repete-se

Bem-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o reino dos Céus. 

    Refrão

LEITURA DA EPÍSTOLA AOS HEBREUS 
         

Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, 
fi gura do verdadeiro, mas no próprio Céu, para Se 
apresentar agora na presença de Deus em nosso favor. E 
não entrou para Se oferecer muitas vezes, como o sumo 
sacerdote que entra cada ano no Santuário, com sangue 
alheio; nesse caso, Cristo deveria ter padecido muitas vezes, 
desde o princípio do mundo. Mas Ele manifestou-Se uma só 
vez, na plenitude dos tempos, para destruir o pecado pelo 
sacrifício de Si mesmo. E, como está determinado que os 
homens morram uma só vez e a seguir haja o julgamento, 
assim também Cristo, depois de Se ter oferecido uma só 
vez para tomar sobre Si os pecados da multidão, aparecerá 
segunda vez, sem a aparência do pecado, para dar a 
salvação àqueles que O esperam.              

Palavra do Senhor.

LEITURA DO PRIMEIRO LIVRO DOS REIS       

Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a caminho e foi a 
Sarepta. Ao chegar às portas da cidade, encontrou uma 
viúva a apanhar lenha. Chamou-a e disse-lhe: «Por favor, 
traz-me uma bilha de água para eu beber». Quando ela ia 
a buscar a água, Elias chamou-a e disse: «Por favor, traz-
me também um pedaço de pão». Mas ela respondeu: «Tão 
certo como estar vivo o Senhor, teu Deus, eu não tenho pão 
cozido, mas somente um punhado de farinha na panela e 
um pouco de azeite na almotolia. Vim apanhar dois cavacos 
de lenha, a fi m de preparar esse resto para mim e meu fi lho. 
Depois comeremos e esperaremos a morte». Elias disse-lhe: 
«Não temas; volta e faz como disseste. Mas primeiro coze 
um pãozinho e traz-mo aqui. Depois prepararás o resto para 
ti e teu fi lho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: 
‘Não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a 
almotolia do azeite, até ao dia em que o Senhor mandar 
chuva sobre a face da terra’». A mulher foi e fez como Elias 
lhe mandara; e comeram ele, ela e seu fi lho. Desde aquele 
dia, nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a 
almotolia do azeite, como o Senhor prometera pela boca 
de Elias.      

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 145 (146), 7.8-9a.9bc-10  

Refrão: Ó minha alma, louva o Senhor.                   Repete-se

O Senhor faz justiça aos oprimidos, 
dá pão aos que têm fome 
e a liberdade aos cativos.                                                     Refrão 

O Senhor ilumina os olhos do cego, 
o Senhor levanta os abatidos, 
o Senhor ama os justos.                                                       Refrão 

 


