
REFLETIR A PALAVRA
O tema deste 3º Domingo pode girar à volta da pergunta: 
“e nós, que devemos fazer?” Preparar o “caminho” por 
onde o Senhor vem signifi ca questionar os nossos limites, 
o nosso egoísmo e comodismo e operar uma verdadeira 
transformação da nossa vida no sentido de Deus.
O Evangelho sugere três aspetos onde essa 
transformação é necessária: é preciso sair do nosso 
egoísmo e aprender a partilhar; é preciso quebrar os 
esquemas de exploração e de imoralidade e proceder com 
justiça; é preciso renunciar à violência e à prepotência e 
respeitar absolutamente a dignidade dos nossos irmãos. 
O Evangelho avisa-nos, ainda, que o cristão é “batizado 
no Espírito”, recebe de Deus vida nova e tem de viver de 
acordo com essa dinâmica.
A primeira leitura sugere que, no início, no meio e no fi m 
desse “caminho de conversão”, espera-nos o Deus que 
nos ama. O seu amor não só perdoa as nossas faltas, mas 
provoca a conversão, transforma-nos e renova-nos. Daí o 
convite à alegria: Deus está no meio de nós, ama-nos e, 
apesar de tudo, insiste em fazer caminho connosco.
A segunda leitura insiste nas atitudes corretas que devem 
marcar a vida de todos os que querem acolher o Senhor: 
alegria, bondade, oração. 

[Cf. http://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2302]
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AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 18/12-09h30 – Encontro de Natal do Clero em Braga;
Dia 20/12-11h00 – Santa Casa da Misericórdia – Eucaristia Lar 
de Idosos;
Dia 20/12-18h00 – Confi ssões na Paróquia de Caxinas;
Dia 20/12-20h00 – Convívio de Natal Arciprestal;
Dia 21/12-11h00 – Santa Casa da Misericórdia – Eucaristia 
Casa da Criança;
Dia 21/12-21h30 – Luz da Paz de Belém em Caxinas;
Dia 22/12-18h00 – Eucaristia na Capela do Bairro dos 
Pescadores;
Dia 22/12-19h00 – Luz da Paz de Belém na Igreja Matriz.

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO – Durante o 
Ano Pastoral, em comunhão com os vários movimentos 
paroquiais, todas as quartas, vamos promovendo 
momentos propícios para “Celebrar a fé, Adorar a Jesus 
Cristo”. 
Estes momentos de Adoração ao Santíssimo Sacramento, 
que tantos frutos têm dado à Pastoral Paroquial, tem um 
interregno neste mês de dezembro, devido aos vários 
compromissos existentes na quadra natalícia. 
A 9 de janeiro, às 17h30, retomaremos estes momentos 
únicos de encontro particular com o Divino Mestre. Até lá, 
fi ca uma saudação amiga a todos os fi éis assíduos a estes 
atos litúrgicos!

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. 
O último ensaio será a 18 de Dezembro, ás 21h15, no Centro 
Paroquial. Contamos com as vossas vozes!

DIREITOS PAROQUIAIS – Está a ser entregue em todas as 
casas da Paróquia uma carta a pedir a vossa colaboração 
na sustentação desta Paróquia. A Paróquia é de todos e só 
poderá prestar serviço na medida em que recebe as vossas 
generosas contribuições. Os direitos podem ser entregues 
no Cartório, a fi m de se poderem emitir os respetivos 
recibos. A todos agradecemos este sentimento de partilha.

PEDIDO SOLIDÁRIO – A paroquia gostava, neste momento, 
de ajudar uma família que está a necessitar de mobília, 
nomeadamente duas camas de casal, uma cama de solteiro 
e um sofá. 
Caso alguma família tenha este tipo de material, a paróquia 
poderá fazer a recepção dos mesmos, entregando-os 
posteriormente à família em questão, presenteando-a 
neste Natal com um gesto de amor. 

ATENDIMENTO DO PÁROCO – Nas próximas semanas, 
não haverá atendimento devido às diversas celebrações e 
afazeres que o Rev. Prior terá que presidir.

TERÇO – Dia 17: Almerinda Barbosa; Dia 18: Florentina Dias; 
Dia 19: Grupo Bíblico; Dia 20: Amélia Pereira; Dia 21: Adolfo 
Lima; Dia 22: Marcelino Vidal; Dia 23: Edite Matos.

DESTAQUE
III DOMINGO DO ADVENTO 
Sobre a terra já semeada, o vaso 
colocado na nossa Igreja Matriz 
recebe hoje o adubo; somos 
convidados a acolher no nosso 
coração as instruções de S. 
João Baptista, nosso padroeiro, 
contidas no Evangelho; que 
estas possam ser adubo para a 
nossa vida rumo ao mistério da 

Incarnação.

LUZ DA PAZ DE BELÉM – Acolher a LUZ da PAZ DE BELÉM 
para SER ESPERANÇA. Uma Luz que marca em cada partilha.
Niklas Lehner é o escuteiro escolhido, para recolher em 
Belém, já no próximo dia 28 de novembro, a Luz da Paz de 
Belém, que virá para a Áustria, para a 15 de dezembro, ser 
partilhada com as diversas delegações nacionais escutistas.
No nosso Núcleo Cego do Maio, acolheremos a Luz da Paz 
de Belém, no dia 21 de dezembro, às 21h30 numa cerimónia 
de partilha da Luz da paz de Belém, que irá acontecer na 
igreja Nª Sr. dos Navegantes em Caxinas, aberta a todos os 
movimentos paroquiais dos Arciprestados Vila do Conde/
Póvoa de Varzim e Esposende e à comunidade em geral.
Na nossa paróquia de São João Baptista de Vila do Conde 
iremos partilhar a Luz da Paz de Belém no dia 22 de 
dezembro.
Marca já na tua agenda, participa e traz a tua candeia.

ENCERRAMENTO DO CARTÓRIO PAROQUIAL – O Cartório 
Paroquial encerrará de 24 de Dezembro a 03 de Janeiro. 
Apela-se a todos os paroquianos que têm assuntos 
pendentes ou necessidade de alguma resolução processual, 
quer de batismos, matrimónios ou de outra ordem, para 
estas datas, o favor de, atempadamente, tentarem dar 
conclusão aos mesmos. As intenções de Missas devem 
também ser marcadas o mais oportunamente em Cartório 
Paroquial, de modo a que possam ser devidamente 
processadas e enviadas para a sacristia. Pedimos a todos a 
devida compreensão e colaboração.  

Pregação de São João Baptista, de Diogo de Contreiras, 1554

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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O convite à alegria, dirigido pelo 
profeta a Jerusalém, está funda-
mentado nesta certeza consola-
dora: Deus, o Rei de Israel e o Sal-
vador, está presente no meio do 
Seu Povo, apesar das desordens 
e pecados passados.
Esta presença amorosa de Deus 
traz consigo o perdão, suspen-
dendo o castigo, afastando o 
medo e o desalento e dando 
origem a uma renovação tão 
maravilhosa que o próprio Deus 

Se alegrará perante esta nova criação.

 

LEITURA I Sof 3, 14-18a

«O Senhor exulta de alegria por tua causa»

João Baptista inserindo-se 
na linha dos profetas do A. 
T., para os quais a conversão 
consistia em voltar a viver o 
amor de Deus e do próximo, 
indica aos homens das mais 
diversas classes sociais qual 
a penitência agradável a 
Deus – o cumprimento dos 
seus deveres, em função do 
amor do próximo.
Mas a conversão, com o 
abandono do pecado, é 

também recepção do Espírito, ou Amor de Deus, princípio duma vida 
nova, que se comunica mediante um sinal de conversão – o Baptismo.
Ninguém é excluído desta conversão, pois todas as situações humanas 
se podem viver no amor.

EVANGELHO Lc 3, 10-18

«Que devemos fazer?»

   

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 
SEGUNDO SÃO LUCAS 

Naquele tempo, as multidões perguntavam a João 
Baptista: «Que devemos fazer?». Ele respondia-lhes: 
«Quem tiver duas túnicas reparta com quem não 
tem nenhuma; e quem tiver mantimentos faça o 
mesmo». Vieram também alguns publicanos para 
serem baptizados e disseram: «Mestre, que devemos 
fazer?». João respondeu-lhes: «Não exijais nada 
além do que vos foi prescrito». Perguntavam-lhe 
também os soldados: «E nós, que devemos fazer?». 
Ele respondeu-lhes: «Não pratiqueis violência com 
ninguém nem denuncieis injustamente; e contentai-
vos com o vosso soldo». Como o povo estava na 
expectativa e todos pensavam em seus corações 
se João não seria o Messias, ele tomou a palavra e 
disse a todos: «Eu baptizo-vos com água, mas está 
a chegar quem é mais forte do que eu, e eu não sou 
digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele 
baptizar-vos-á com o Espírito Santo e com o fogo. 
Tem na mão a pá para limpar a sua eira e recolherá 
o trigo no seu celeiro; a palha, porém, queimá-la-á 
num fogo que não se apaga». Assim, com estas e 
muitas outras exortações, João anun¬ciava ao povo 
a Boa Nova». 

Palavra da salvação.

A Religião cristã é uma religião 
de alegria. É certo que alguns 
cristãos fi cam apenas na Qua-
resma, esquecidos de que ela é 
apenas uma etapa na obra re-
dentora, e de que, para além da 
Paixão e da Ressurreição, Cristo 
continua a viver no meio de nós, 
pondo-nos em comunhão com 
Deus e com os irmãos.
A alegria é uma consequência 
da nossa fé, um imperativo do 
Senhor, que S. Paulo reforça. O 

cristão deve vivê-la, mesmo nas horas más, deve transmiti-la, dando assim teste-
munho da presença de Deus no mundo.

LEITURA II Filip 4, 4-7

«O Senhor está próximo»

ALELUIA  Is 61, 1 (cf. Lc 4, 18)   

Refrão: Aleluia. Repete-se

O Espírito do Senhor está sobre mim:
enviou-me a anunciar a boa nova aos pobres. 
 

   Refrão

LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO
SÃO PAULO AOS FILIPENSES

Irmãos: Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente 
vos digo: alegrai-vos. Seja de todos conhecida 
a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não 
vos inquieteis com coisa alguma; mas em todas 
as circunstâncias, apresentai os vossos pedidos 
diante de Deus, com orações, súplicas e acções de 
graças. E a paz de Deus, que está acima de toda 
a inteligência, guardará os vossos corações e os 
vossos pensamentos em Cristo Jesus.

Palavra do Senhor.

LEITURA DA PROFECIA DE SOFONIAS

Clama jubilosamente, fi lha de Sião; solta brados de 
alegria, Israel. Exulta, rejubila de todo o coração, 
fi lha de Jerusalém. O Senhor revogou a sentença que 
te condenava, afastou os teus inimigos. O Senhor, 
Rei de Israel, está no meio de ti e já não temerás 
nenhum mal. Naquele dia, dir-se-á a Jerusalém: 
«Não temas, Sião, não desfaleçam as tuas mãos. O 
Senhor teu Deus está no meio de ti, como poderoso 
salvador. Por causa de ti, Ele enche-Se de júbilo, 
renova-te com o seu amor, exulta de alegria por tua 
causa, como nos dias de festa».

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Is 12, 2-3.4bcd.5-6 (R. 6) 

Refrão: Exultai de alegria, porque é grande no meio de 
vós o Santo de Israel.
 Repete-se
Deus é o meu Salvador,
tenho confi ança e nada temo.
O Senhor é a minha força e o meu louvor.
Ele é a minha salvação.  Refrão

Tirareis água com alegria das fontes da salvação.
Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome;
anunciai aos povos a grandeza das suas obras,
proclamai a todos que o seu nome é santo.  Refrão

 


