
REFLETIR A PALAVRA
A liturgia do 33º Domingo do Tempo Comum apresenta-nos, 
fundamentalmente, um convite à esperança. Convida-nos a 
confi ar nesse Deus libertador, Senhor da história, que tem 
um projeto de vida defi nitiva para os homens. Ele vai - dizem 
os nossos textos - mudar a noite do mundo numa aurora de 
vida sem fi m.
A primeira leitura anuncia aos crentes perseguidos e 
desanimados a chegada iminente do tempo da intervenção 
libertadora de Deus para salvar o Povo fi el. É esta a esperança 
que deve sustentar os justos, chamados a permanecerem fi éis 
a Deus, apesar da perseguição e da prova. A sua constância e 
fi delidade serão recompensadas com a vida eterna.
No Evangelho, Jesus garante-nos que, num futuro sem data 
marcada, o mundo velho do egoísmo e do pecado vai cair e 
que, em seu lugar, Deus vai fazer aparecer um mundo novo, 
de vida e de felicidade sem fi m. Aos seus discípulos, Jesus 
pede que estejam atentos aos sinais que anunciam essa nova 
realidade e disponíveis para acolher os projectos, os apelos e 
os desafi os de Deus.
A segunda leitura lembra que Jesus veio ao mundo para 
concretizar o projecto de Deus no sentido de libertar o 
homem do pecado e de o inserir numa dinâmica de vida 
eterna. Com a sua vida e com o seu testemunho, Ele ensinou-
nos a vencer o egoísmo e o pecado e a fazer da vida um dom 
de amor a Deus e aos irmãos. É esse o caminho do mundo 
novo e da vida defi nitiva.
[Cf. http://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2284]
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AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:

21 DE NOVEMBRO – 09h30 – Sufrágio pelos 
sacerdotes do Arciprestado em Terroso;
23 DE NOVEMBRO – 21h30 – Formação de Acólitos;
24 DE NOVEMBRO – 11h30 – Bodas de Ouro na Igreja 
Matriz;
24 DE NOVEMBRO – 18h00 – Eucaristia na Capela do 
Bairro dos Pescadores;
25 DE NOVEMBRO – 15h00 – Renovação da 
Consagração dos lares de Vila Do Conde ao 
Imaculado Coração de Maria em Caxinas;

OFERTÓRIOS PARA OS SEMINÁRIOS – Neste fi m 
de semana em que rezamos, particularmente, pelos 
Seminários Arquidiocesanos, lembramos que 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.

SOLENIDADE DE CRISTO REI – No próximo 
domingo, dia 25 de novembro, celebraremos a 
Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do 
Universo. Por esse motivo, todos os elementos 
das Confrarias e movimentos devem-se fazer 
representar na Eucaristia das 19h, para renovar os 
votos de fi delidade pastoral a Cristo Rei. 

RENOVAÇÃO DA CONSAGRAÇÃO DOS LARES DE 
VILA DO CONDE AO IMACULADO CORAÇÃO DE 
MARIA  – Esta cerimónia realizar-se-á no próximo 
domingo 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.

FESTA DE SANTA CATARINA – Normalmente no dia 
25 de novembro celebra-se a festa de Santa Catarina 
de Alexandria, no entanto, este ano a solenidade de 
Cristo Rei, sobrepõem-se a esta festividade. Não 
querendo deixar passar esta data importante para 
a nossa comunidade, a festa de Santa Catarina terá 
lugar no próximo dia 26 de novembro, onde a sua 
imagem estará exposta na Igreja Matriz para que 
possa ser venerada, seguindo-se Eucaristia Solene 
da Festa às 19h.

TERÇO – Dia 19: Almerinda Barbosa; Dia 20: 
Florentina Dias; Dia 21: Grupo Bíblico; Dia 22: Alzira 
Batista; Dia 23: Cândida Machado; Dia 24: Marcelino 
Vidal: Dia 25: Edite Matos.

DESTAQUE

JANTAR DE NATAL E ANGARIAÇÃO DE FUNDOS  
– Todos aqueles que quiserem passar uma noite 
agradável e festejar o tempo preparatório para o 
Natal com o seu Prior, contribuindo, deste modo, 
para a angariação de fundos que visa o Centro 
Paroquial, poderão fazê-lo nesta sétima edição 
do Jantar Convívio de Natal e Angariação de 
Fundos da Paróquia de Vila do Conde. Será uma 
oportunidade para se realizar um convívio autêntico 
onde, congregados pelo espírito comunitário que 
nos une, professaremos a nossa fé na comunhão 
e solidariedade. O jantar realizar-se-á no Hotel 
Santana, no próximo dia 7 de dezembro, pelas 
20h. Os bilhetes já estão disponíveis no Cartório e 
Centros de Culto. 

O Juízo Final, visão do Apocalipse pintada por Michelangelo na Capela Sistina

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
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Em tempo de grande perse-
guição religiosa sofrida pelo 
povo de Deus no fi m do An-
tigo Testamento, o profeta 
aponta a ressurreição futura 
como o destino último dos 
que estavam sendo vítimas 
da perseguição. A última 
palavra haveria de ser não 
a da morte, mas a da vida, 
como algum tempo depois 

se manifestou claramente na ressurreição de Cristo. Ao chegarmos 
quase ao fi m do ano litúrgico, surge no horizonte a luz da glória da 
vida eterna para além da morte.  

LEITURA I Dan 12, 1-3          

«Nesse tempo virá a salvação para o teu povo»  

O ano caminha para o seu 
termo, não como para um 
fi m sem além, mas como 
para o supremo momento 
de quem tem vivido na ex-
pectativa de alguém que 
vai chegar e quer ser acol-
hido. É o Senhor Jesus, o 
Filho do Homem, que virá 
para congregar os homens 
em Si, e os levar consigo 

para o Pai. Aí será o lugar do repouso eterno, para quem viver esta 
vida presente na expectativa feliz do Senhor que vem. Expectativa e 
preparação são atitudes fundamentais de toda a vida cristã, hoje lem-
bradas de maneira particular. 

EVANGELHO Mc 13, 24-32             

«Reunirá os seus eleitos dos quatro pontos cardeais»   

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS   

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Naqueles dias, depois de uma grande afl ição, o 
sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade; 
as estrelas cairão do céu e as forças que há nos 
céus serão abaladas. Então, hão-de ver o Filho 
do homem vir sobre as nuvens, com grande 
poder e glória. Ele mandará os Anjos, para reunir 
os seus eleitos dos quatro pontos cardeais, da 
extremidade da terra à extremidade do céu. 
Aprendei a parábola da fi gueira: quando os seus 
ramos fi cam tenros e brotam as folhas, sabeis que 
o Verão está próximo. Assim também, quando 
virdes acontecer estas coisas, sabei que o Filho 
do homem está perto, está mesmo à porta. Em 
verdade vos digo: Não passará esta geração sem 
que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, 
mas as minhas palavras não passarão. Quanto a 
esse dia e a essa hora, ninguém os conhece: nem 
os Anjos do Céu, nem o Filho; só o Pai».  

Palavra da salvação.

Uma vez que Se ofereceu 
ao Pai na Cruz em sacrifício, 
Jesus entrou no santuário 
celeste como o manifestou 
a sua ressurreição. É essa a 
salvação total e perfeita. A 
partir daí, e pelos mereci-
mentos em que Ele, por mi-
sericórdia de Deus, nos quer 
fazer participar, todos nós 
podemos, com Ele e por Ele, 

entrar também no santuário celeste. É essa a esperança dos cristãos: 
passar, com Cristo, da morte à ressurreição.   

LEITURA II Hebr 10, 11-14.18      
«Por uma única oblação, 

tornou perfeitos para sempre os que foram santifi cados» 

ALELUIA  Lc 21, 36          

Refrão: Aleluia. Repete-se

Vigiai e orai em todo o tempo, 
para poderdes comparecer 
diante do Filho do homem. 

    Refrão

LEITURA DA EPÍSTOLA AOS HEBREUS 
         

Todo o sacerdote da antiga aliança se apresenta 
cada dia para exercer o seu ministério e oferecer 
muitas vezes os mesmos sacrifícios, que 
nunca poderão perdoar os pecados. Cristo, ao 
contrário, tendo oferecido pelos pecados um 
único sacrifício, sentou-Se para sempre à direita 
de Deus, esperando desde então que os seus 
inimigos sejam postos como escabelo dos seus 
pés. Porque, com uma única oblação, tornou 
perfeitos para sempre os que Ele santifi ca. Onde 
há remissão dos pecados, já não há necessidade 
de oblação pelo pecado.               

Palavra do Senhor.

LEITURA DA PROFECIA DE DANIEL        

Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande chefe 
dos Anjos, que protege os fi lhos do teu povo. 
Será um tempo de angústia, como não terá 
havido até então, desde que existem nações. 
Mas nesse tempo, virá a salvação para o teu 
povo, para aqueles que estiverem inscritos no 
livro de Deus. Muitos dos que dormem no pó da 
terra acordarão, uns para a vida eterna, outros 
para a vergonha e o horror eterno. Os sábios 
resplandecerão como a luz do fi rmamento e 
os que tiverem ensinado a muitos o caminho 
da justiça brilharão como estrelas por toda a 
eternidade.  

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 15 (16), 5.8.9-10.11 (R. 1)   

Refrão: Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio.                                                                                                             
                                                                                    Repete-se
Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, 
está nas vossas mãos o meu destino. 
O Senhor está sempre na minha presença, 
com Ele a meu lado não vacilarei.                                     Refrão 

Por isso o meu coração se alegra 
e a minha alma exulta 
e até o meu corpo descansa tranquilo. 
Vós não abandonareis a minha alma 
na mansão dos mortos, 
nem deixareis o vosso fi el sofrer a corrupção.             Refrão 

 


