
REFLETIR A PALAVRA
Podemos situar o tema deste domingo à volta da missão profética. 
Ela é um apelo à conversão, à renovação, no sentido de eliminar todos 
os obstáculos que impedem a chegada do Senhor ao nosso mundo 
e ao coração dos homens. Esta missão é uma exigência que é feita 
a todos os batizados, chamados – neste tempo em especial – a dar 
testemunho da salvação/libertação que Jesus Cristo veio trazer.
O Evangelho apresenta-nos o profeta João Baptista, que convida 
os homens a uma transformação total quanto à forma de pensar e 
de agir, quanto aos valores e às prioridades da vida. Para que Jesus 
possa caminhar ao encontro de cada homem e apresentar-lhe uma 
proposta de salvação, é necessário que os corações estejam livres e 
disponíveis para acolher a Boa Nova do Reino. É esta missão profética 
que Deus continua, hoje, a confi ar-nos.
A primeira leitura sugere que este “caminho” de conversão é um 
verdadeiro êxodo da terra da escravidão para a terra da felicidade e 
da liberdade. Durante o percurso, somos convidados a despir-nos de 
todas as cadeias que nos impedem de acolher a proposta libertadora 
que Deus nos faz. A leitura convida-nos, ainda, a viver este tempo 
numa serena alegria, confi antes no Deus que não desiste de nos 
apresentar uma proposta de salvação, apesar dos nossos erros e 
difi culdades.
A segunda leitura chama a atenção para o facto de a comunidade se 
dever preocupar com o anúncio profético e dever manifestar, em 
concreto, a sua solidariedade para com todos aqueles que fazem 
sua a causa do Evangelho. Sugere, também, que a comunidade deve 
dar um verdadeiro testemunho de caridade, banindo as divisões e os 
confl itos: só assim ela dará testemunho do Senhor que vem.
[Cf. http://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2301]
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AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 10/12-11h30 – Santa Casa da Misericórdia – Eucaristia na 
Capela Rainha D. Leonor;
Dia 11/12-15h30 – Santa Casa da Misericórdia – Eucaristia 
Cuidados Continuados;
Dia 12/12-09h00 – Reunião Arciprestal do Clero;
Dia 13/12-15h30 – Santa Casa da Misericórdia – Mensagem 
na Casa das Rosas;
Dia 13/12-21h30 – Reunião de Conselho Económico 
Paroquial;
Dia 14/12-11h00 – Eucaristia no Hospital de Vila do Conde;
Dia 15/12-10h00 – Confi ssões na Igreja Matriz;
Dia 15/12-19h00 – Bênção das Grávidas na Igreja Matriz;
Dia 15/12-20h00 – Ceia de Natal dos Amigos da Misericórdia;
Dia 16/12-16h00 – Concerto PROFILAR na Igreja Matriz;

II PEDITÓRIO ANUAL – A Conferência Vicentina Masculina 
de S. João Baptista de V. do Conde realiza o seu 2º Peditório 
Anual para os mais necessitados da nossa Paróquia no 
fi nal das missas dos dias 08 e 09 de dezembro. Sejamos 
generosos. 

GRUPO RENOVAMENTO CARISMÁTICO – O grupo de 
Renovamento Carismático “Jesus está Vivo”, da Paróquia 
de Vila do Conde, celebra do seu 27º Aniversário na 
próxima quarta-feira, 12 de dezembro. Desta forma toda 
a comunidade paroquial é convidada a tomar parte na 
Adoração ao SS Sacramento, às 17h30, da recitação do 
terço, às 18h15, seguindo-se a Eucaristia comunitária, às 
19h00, na Igreja Matriz.

CENÁCULO MARIANO – No próximo dia 12 de dezembro 
haverá Cenáculo Mariano, pelas 21h, na Igreja do Desterro. 
Desta celebração consta recitação do terço, adoração ao 
SS Sacramento e Eucaristia com pregação presidida pelo 
Rev. Padre José Lima, franciscano. 

BÊNÇÃO DAS GRÁVIDAS – No dia 15 de dezembro, pelas 
19h, na Igreja Matriz, acontecerá a Bênção das Grávidas. 
Todas as futuras mães estão convidadas para esta especial 
bênção. 

REUNIÃO DE LEITORES – Todos os leitores da nossa 
comunidade paroquial estão convocados para um 
encontro de formação a acontecer no dia 15 de dezembro, 
sábado, às 21h30 no Centro Paroquial.

ENSAIOS PARA O CORO DA MISSA DO GALO – 
Aproximamo-nos cada vez mais do dia de Natal! Vivem-se 
momentos de grande expectativa e também de grande 
preparação. Neste sentido, todos os que queiram, podem 
juntar-se ao coro do Grupo de Jovens JOTISTA que cantará 
no dia 24 de Dezembro às 24h. 
Os ensaios são nos seguintes dias: 11 e 18 de Dezembro, 
ás 21h15, no Centro Paroquial. Contamos com as vossas 
vozes!

TERÇO – Dia 10: Legião de Maria; Dia 11: João Pateiro; Dia 
12: Cursos de Cristandade; Dia 13: Rosa Calçada; Dia 14: 
Lucília Lima; Dia 15: Mª José Cruz; Dia 16: Mov. Carismático.

DESTAQUE

II DOMINGO DO ADVENTO 
A caminhada adventícia cuja vertente simbólica 
acompanhamos na Igreja Matriz propôs-nos, na 
Imaculada Conceição, a colocação da terra no vaso, 
uma terra fecunda que nos convide a ser igualmente 
fecundos no acolhimento da Palavra; hoje deitamos 
na terra a semente, interiorizando que Deus Se fez 
homem para que a Boa Nova chegasse a todos, sem 
exceção, germinando em toda a terra, no coração 
de todos os homens. 

CONFISSÕES ADVENTO/NATAL – O advento é tempo 
de espera ativa, de preparação para o acolhimento 
do Menino Jesus no nosso coração. Tal como 
quando recebemos uma visita, arrumamos a nossa 
casa, neste período que antecede o Natal, devemos 
arrependermo-nos e limpar toda a nódoa do 
nosso coração. Para isso, todos somos convidados 
a participar nas Confi ssões do Advento, a 15 de 
dezembro, das 10h00 às 12h00, na Igreja Matriz.   

A pregação de São João Baptista
Pormenor de vitral na Igreja Matriz de Vila do Conde

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� adoave.pt
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Deus promete a Israel dias de 
glória e de bênção, que porão 
fi m ao cativeiro da Babilónia. Os 
membros do Povo eleito, disper-
sos, em pequenos grupos, num 
mundo pagão, hão-de reunir-se, 
não pelo esforço dos homens, 
mas por obra do mesmo Deus, 
em volta de Jerusalém, consti-
tuindo, de novo, uma nação com 
destino próprio.
Como a Israel, Deus também 
nos libertou, por meio de Jesus 

Cristo, que veio à terra para nos reunir no Seu Povo, a Sua Igreja, a «Jerusalém 
do alto» e «nossa mãe».

 

LEITURA I Bar 5, 1-9

«Deus mostrará o teu esplendor»

S. Lucas situando, com 
precisão, a pregação de 
João Baptista no coração da 
história dos homens, indica, 
claramente que a salvação 
é universal, oferecida a 
todos os homens, sem 
exceção. «Ao novo Povo de 
Deus todos os homens são 
chamados» (LG 13).
A condição essencial para 
a aceitação da salvação é 
a conversão a Deus, que 

envolve, como consequências a libertação do pecado.
Para que a vinda misteriosa de Cristo às nossas almas, hoje se cumpra, 
é necessário, pois, «preparar os caminhos do Senhor».

EVANGELHO – Lc 3, 1-6

«Toda a criatura verá a salvação de Deus»

   

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 
SEGUNDO SÃO LUCAS 

No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério, 
quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes 
tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da 
Itureia e Traconítide e Lisânias tetrarca de Abilene, no 
pontifi cado de Anás e Caifás, foi dirigida a palavra de Deus 
a João, fi lho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda 
a zona do rio Jordão, pregando um batismo de penitência 
para a remissão dos pecados, como está escrito no 
livro dos oráculos do profeta Isaías: «Uma voz clama no 
deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as 
suas veredas. Sejam alteados todos os vales e abatidos os 
montes e as colinas; endireitem-se os caminhos tortuosos 
e aplanem-se as veredas escarpadas; e toda a criatura 
verá a salvação de Deus’». 

Palavra da salvação.

Graças à ação divina e à coop-
eração dada pelos cristãos de 
Filipos, o Evangelho difundiu-se 
extraordinariamente. Por isso, 
S. Paulo, com os mesmos sen-
timentos de alegria com que o 
profeta celebrava o «regresso» 
a Jerusalém, canta a «con-
versão» dos homens ao Evan-
gelho, ao mesmo tempo que 
exorta os Filipenses a continu-
arem a trabalhar na construção 
da Igreja, pelo progresso na cari-

dade e no conhecimento de Deus.

LEITURA II Filip 1, 4-6.8-11

«Puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo»

ALELUIA  Lc 3, 4.6   

Refrão: Aleluia. Repete-se

Preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas
e toda a criatura verá a salvação de Deus. 

   Refrão

LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO
SÃO PAULO AOS FILIPENSES

Irmãos: Em todas as minhas orações, peço sempre com 
alegria por todos vós, recordando-me da parte que 
tomastes na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até 
ao presente. Tenho plena confi ança de que Aquele que 
começou em vós tão boa obra há-de levá-la a bom termo 
até ao dia de Cristo Jesus. Deus é testemunha de que vos 
amo a todos no coração de Cristo Jesus. Por isso Lhe peço 
que a vossa caridade cresça cada vez mais em ciência e 
discernimento, para que possais distinguir o que é melhor 
e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, 
na plenitude dos frutos de justiça que se obtêm por Jesus 
Cristo, para louvor e glória de Deus.

Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DE BARUC

Jerusalém, deixa a tua veste de luto e afl ição e reveste 
para sempre a beleza da glória que vem de Deus. Cobre-te 
com o manto da justiça que vem de Deus e coloca sobre 
a cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus vai mostrar 
o teu esplendor a toda a criatura que há debaixo do céu; 
Deus te dará para sempre este nome: «Paz da justiça e 
glória da piedade». Levanta-te, Jerusalém, sobe ao alto 
e olha para o Oriente: vê os teus fi lhos reunidos desde o 
Poente ao Nascente, por ordem do Deus Santo, felizes 
por Deus Se ter lembrado deles. Tinham-te deixado, 
caminhando a pé, levados pelos inimigos; mas agora 
é Deus que os reconduz a ti, trazidos em triunfo, como 
fi lhos de reis. Deus decidiu abater todos os altos montes 
e as colinas seculares e encher os vales, para se aplanar a 
terra, a fi m de que Israel possa caminhar em segurança, 
na glória de Deus. Também os bosques e todas as árvores 
aromáticas darão sombra a Israel, por ordem de Deus, 
porque Deus conduzirá Israel na alegria, à luz da sua 
glória, com a misericórdia e a justiça que d’Ele procedem.

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.3) 

Refrão: Grandes maravilhas fez por nós o Senhor:
por isso exultamos de alegria. Repete-se

Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião,
parecia-nos viver um sonho.
Da nossa boca brotavam expressões de alegria
e de nossos lábios cânticos de júbilo.  Refrão

Diziam então os pagãos:
«O Senhor fez por eles grandes coisas».
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor,
estamos exultantes de alegria.  Refrão

 


