AGENDA PARO QUIAL

AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 08/01-19h00 – Bodas de Prata na Igreja Matriz;
Dia 08/01-20h30 – Cantar dos Reis, Prior e Coro de S.
João Baptista, pelas ruas da cidade;
Dia 10/01-20h30 – Cantar dos Reis, Prior e G. de Jovens
Jotista, pelas ruas da cidade;
Dia 11/01-20h30 – Cantar dos Reis, Prior e Coro de
Santa Clara, pelas ruas da cidade;
Dia 12/01-20h30 – Cantar dos Reis, Prior e Coro de
Santa Clara, pelas ruas da cidade;

CAMINHADA DE ADVENTO/NATAL
DOMINGO DA EPIFANIA DO SENHOR – O nosso
pequeno tronco cresceu e, no dia de Santa Maria,
Mãe de Deus, gerou ramos, símbolo da nossa
vontade de não ficar apenas pela receção da Palavra
mas também de a transmitir com a nossa própria
vida. Hoje, concluindo o percurso, surgem as folhas
que nos transmitem alegria e Esperança, exatamente
as características desejáveis na nossa forma de levar
Deus a todos.
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, teve um interregno no 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, fica uma saudação amiga a
todos os fiéis assíduos a estes atos litúrgicos!
DIREITOS PAROQUIAIS – Foi enviada a 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 fim de se poderem emitir
os respetivos recibos. A todos agradecemos este
sentimento de partilha.
TERÇO – Dia 07: Cândida Machado; Dia 08: João
Pateiro; Dia 09: Cursos de Cristandade; Dia 10: Rosa
Calçada; Dia 11: Lucília Lima; Dia 12: LIAM; Dia 13: Laura
Calçada.

DESTAQUE
CANTAR DAS JANEIRAS - Os grupos corais paroquiais e demais paroquianos que se queiram associar, vão percorrer
as ruas da cidade de Vila do Conde para o tradicional cantar
das janeiras. O nosso Prior, Pe. Paulo César, acompanhará
os grupos nesta alegre visita de anúncio aos lares da nossa
comunidade paroquial. Todas as doações revertem a favor
das tão necessárias obras do centro paroquial.

DIA

ZONA

08/01

Bairro dos Pescadores

10/01

C. Paroquial, Av. Dr. João Canavarro,
Alameda dos Descobrimentos (desce por
poente e sobe por nascente).

11/01

C. Paroquial, R. da Igreja, R. Conde
D. Mendo, Praça Velha, Zona dos
Benguiados, Av. Júlio Saúl Dias, Estrada
Nacional, Zona da Sopete.

12/01

Estação de metro de Santa Clara,
Bairro Delfim Ferreira, Bairro
Alto, Trav. e Av. Bernardino
Machado até aos semáforos, R.
Aparício Barros até cruzar com
a R. Freiras de Santa Clara, R.
António Macedo.

17/01

Av. Bento Freitas, R. Estevão
Soares (norte), Trav. Estevão
Soares, R. da Independência
da Guiné, Varandas do Ave, Av.
Baltazar do Couto (parte sul),
Av. Dr. Artur Cunha Araújo, R.
Dr. Pereira Júnior, Praça Luís
de Camões, R. Dr. António de
Andrade.

18/01

Centro de Memória, Largo de S.
Sebastião, R. do Aqueduto, metro, R.
da Lapa, Zona envolvente da Igreja
da Lapa.

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@tipografiadoave.pt | www.tipografiadoave.pt

FOLHA DOMINICAL
SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR
06 DE JANEIRO DE 2019

CICLO C
ANO XL - N.º06

Adoração dos Magos (pormenor), 1828, Domingos Sequeira

REFLETIR A PALAVRA

A liturgia deste domingo leva-nos à manifestação
de Jesus como “a luz” que atrai a Si todos os povos
da terra. Essa “luz” incarnou na nossa história,
a fim de iluminar os caminhos dos homens com
uma proposta de salvação/libertação.
A primeira leitura anuncia a chegada da luz
salvadora de Jahwéh, que alegrará Jerusalém
e que atrairá à cidade de Deus povos de todo o
mundo.
No Evangelho, vemos a concretização dessa
promessa: ao encontro de Jesus vêm os
“Magos”, atentos aos sinais da chegada do
Messias, que O aceitam como “salvação de
Deus” e O adoram. A salvação, rejeitada pelos
habitantes de Jerusalém, torna-se agora uma
oferta universal.
A segunda leitura apresenta o projeto salvador
de Deus como uma realidade que vai atingir toda
a humanidade, juntando judeus e pagãos numa
mesma comunidade de irmãos – a comunidade
de Jesus.
[Cf. http://www.dehonianos.org/portal/domingo-da-epifania-do-senhor-ano-c/]

LITURGIA DA PALAVRA  SOLENIDADE DA EPIFANIA DO SENHOR  ANO C
LEITURA I Is 60, 1-6

LEITURA II Ef 3, 2-3a.5-6

EVANGELHO Mt 2, 1-12

«Brilha sobre ti a glória do Senhor»

Os gentios recebem a mesma herança prometida

«Viemos do Oriente adorar o Rei»

Como uma cidade, construída
sobre um monte, atrai o olhar
de todos, ao ser iluminada pelo
sol nascente, assim Jerusalém,
iluminada pelo Nascimento de
Jesus, atrai a si todos os povos,
mergulhados na noite do pecado.
Será, porém, na Igreja, nova Jerusalém, que Deus reunirá todos
os homens, para lhes dar a salvação. Será n’Ela que se constituirá, definitivamente, a comunidade dos povos. «A luz dos povos é Cristo – Mas a
Sua luz resplandece no rosto da Sua Igreja» (LG. n.° 1). Ela é, na verdade, o sinal
e o instrumento de união com Deus e de unidade de todo o género humano.

O universalismo de Isaías era um
pouco limitado; os estrangeiros
não estavam em posição de
igualdade com os filhos de Israel. S. Paulo, descrevendo o
plano salvífico de Deus, proclama que todos os homens são
chamados, igualmente, a ser
herdeiros da Promessa.
Como consequência deste
chamamento universal para a
Fé, toda a separação, toda a discriminação, introduzidas na humanidade por culturas e civilizações, desaparecem. Todos são chamados a formar o verdadeiro Israel e a constituir um só Corpo – o Corpo Místico de Cristo – restabelecendo-se assim o plano
primitivo de Deus acerca da humanidade, que era um projeto de unidade e amor.

Frente ao mistério do
Nascimento
de
Jesus,
S.
Mateus
procura,
sobretudo,
contempláLo à Luz do primeiro
encontro do mundo pagão
com o Salvador, de que
os magos são as primícias
e
os
representantes.
Sublinhando,
de
modo
expressivo, a universalidade
da Mensagem cristã, dirigida
a todos os homens, mesmo
àqueles que, segundo as
conceções estreitas do Judaísmo, viviam fora da Geografia e da História
da Salvação, o evangelista mostra como na visita dos Magos, se realizam
as profecias do A. T.

LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS

LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO
PAULO AOS EFÉSIOS

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
SEGUNDO SÃO MATEUS

Irmãos: Certamente já ouvistes falar da graça que
Deus me confiou a vosso favor: por uma revelação,
foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo. Nas
gerações passadas, ele não foi dado a conhecer aos
filhos dos homens como agora foi revelado pelo
Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas:
os gentios recebem a mesma herança que os judeus,
pertencem ao mesmo corpo e participam da mesma
promessa, em Cristo Jesus, por meio do Evangelho.

Tinha Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias
do rei Herodes, quando chegaram a Jerusalém
uns Magos vindos do Oriente. «Onde está –
perguntaram eles – o rei dos judeus que acaba de
nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos
adorá-l’O». Ao ouvir tal notícia, o rei Herodes ficou
perturbado e, com ele, toda a cidade de Jerusalém.
Reuniu todos os príncipes dos sacerdotes e escribas
do povo e perguntou-lhes onde devia nascer o
Messias. Eles responderam: «Em Belém da Judeia,
porque assim está escrito pelo Profeta: ‘Tu, Belém,
terra de Judá, não és de modo nenhum a menor
entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá
um chefe, que será o Pastor de Israel, meu povo’».
Então Herodes mandou chamar secretamente os
Magos e pediu-lhes informações precisas sobre o
tempo em que lhes tinha aparecido a estrela. Depois
enviou-os a Belém e disse-lhes: «Ide informar-vos
cuidadosamente acerca do Menino; e, quando O
encontrardes, avisai-me, para que também eu vá
adorá-l’O». Ouvido o rei, puseram-se a caminho. E
eis que a estrela que tinham visto no Oriente seguia
à sua frente e parou sobre o lugar onde estava o
Menino. Ao ver a estrela, sentiram grande alegria.
Entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua
Mãe, e, prostrando-se diante d’Ele, adoraram-n’O.
Depois, abrindo os seus tesouros, ofereceram-Lhe
presentes: ouro, incenso e mirra. E, avisados em
sonhos para não voltarem à presença de Herodes,
regressaram à sua terra por outro caminho.

Levanta-te e resplandece, Jerusalém, porque
chegou a tua luz e brilha sobre ti a glória do Senhor.
Vê como a noite cobre a terra e a escuridão os
povos. Mas, sobre ti levanta-Se o Senhor e a sua
glória te ilumina. As nações caminharão à tua luz e
os reis ao esplendor da tua aurora. Olha ao redor
e vê: todos se reúnem e vêm ao teu encontro; os
teus filhos vão chegar de longe e as tuas filhas são
trazidas nos braços. Quando o vires ficarás radiante,
palpitará e dilatar-se-á o teu coração, pois a ti
afluirão os tesouros do mar, a ti virão ter as riquezas
das nações. Invadir-te-á uma multidão de camelos,
de dromedários de Madiã e Efá. Virão todos os de
Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando as
glórias do Senhor.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL

ALELUIA

Salmo 71 (72), 2.7-8.10-11.12-13 (R. cf. 11)

Refrão: Virão adorar-Vos, Senhor,
todos os povos da terra.

Palavra do Senhor.

Mt 2, 2

Refrão: Aleluia. Repete-se
Repete-se
Vimos a sua estrela no Oriente
e viemos adorar o Senhor.

Ó Deus, concedei ao rei o poder de julgar
e a vossa justiça ao filho do rei.
Ele governará o vosso povo com justiça
e os vossos pobres com equidade.

Refrão

Florescerá a justiça nos seus dias
e uma grande paz até ao fim dos tempos.
Ele dominará de um ao outro mar,
do grande rio até aos confins da terra.

Refrão

Refrão

Palavra da salvação.

