
REFLETIR A PALAVRA
Entramos no novo Ano Litúrgico pela mão do 
evangelista Mateus. Iniciando também o Advento, 
somos convidados a acolher uma Palavra que nos 
remete para a conclusão dos tempos; ainda assim, 
tanto a Esperança que ecoa nas palavras do profeta 
Isaías como o horizonte rasgado por Paulo na Carta 
aos Romanos, possuem uma dimensão imediata que 
Jesus faz questão de tornar absolutamente clara no 
Evangelho. A vigilância que nos é pedida não desvia 
o nosso olhar da comunhão plena consubstanciada 
na Jerusalém celeste; torna, isso sim, o nosso coração 
permeável ao quotidiano, aos momentos triviais tão 
bem plasmados por Jesus nos exemplos escolhidos 
e, sobretudo, ao encontro com o próximo, porque é 
nestes dias, todos os dias, que vivemos a infância da 
eternidade. O cristão, desde o Baptismo, descobre-
se vigilante por natureza e pronto a levantar-se por 
vocação, sempre atento ao seu tempo, no qual a cada 
momento a Palavra se faz carne. A Vida que recebemos 
no baptistério não se congela na expectativa de um 
desenlace cuja hora não conhecemos, vive-se em 
permanente Advento. 
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FOLHA DOMINICAL

AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 04/12 – 21h30 – Reunião com Pais de Acólitos;
Dia 05/12 – 21h30 – Reunião de Coordenadores da 
Catequese;
Dia 06/12 - 20h30 – Jantar de Natal com o Prior e 
Angariação de Fundos;
Dia 07/12 - 20h30 – Ceia dos Amigos da Misericórdia;
Dia 08/12 - 12h00 – Batismos na Igreja Matriz.

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 oitava 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 6 de dezembro, pelas 20h. Os bilhetes já 
estão disponíveis no Cartório.

CONFERÊNCIA VICENTINA – A Conferência Vicentina 
Masculina de S. João Baptista de V. do Conde vai fazer 
o seu 2º Peditório Anual para os mais necessitados da 
nossa Paróquia no fi nal das missas dos dias 07 e 08 de 
dezembro. Sejamos generosos. 

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 14 de dezembro, das 10h00 às 12h00, na 
Igreja Matriz.   

BÊNÇÃO DAS GRÁVIDAS – No dia 14 de dezembro, pelas 
19h, na Igreja Matriz, acontecerá a Bênção das Grávidas. 
Todas as futuras mães estão convidadas para esta 
especial bênção. 

RECOLHA SOLIDÁRIA – No fi m-de-semana 14 e 15 de 
dezembro, realizar-se-á uma recolha solidária no fi nal da 
eucaristia das 19h de sábado, das 11h e 19h de domingo. 
Poderá colaborar com enlatados, massa, arroz, óleo, 
azeite e outros géneros não perecíveis. Ajude-nos a 
ajudar.

TERÇO – Dia 02: Cândida Machado; Dia 03: Lucília Lima; 
Dia 04: Mov. Carismático; Dia 05: Artur Norton; Dia 06: 
Apostolado da Oração; Dia 07: Grupo da Imaculada; Dia 
08: Laura Cruz.

ADVENTO/NATAL 
 

«Aqui está um berço vazio, podemos vê-lo. Pode ser símbolo 
de esperança porque verá o Menino, pode ser um objecto de 
museu, vazio toda a vida. O nosso coração é um berço. Como 
é o meu coração? Está vazio, sempre vazio, mas aberto para 
receber continuamente vida e dar vida? Para receber e ser 
fecundo? Ou será um coração conservado como um objecto 
de museu que nunca esteve aberto à vida e a dar a vida?» 
(Papa Francisco, Homilia, 19-12-2017).
Todo o itinerário pretende centrar-se na Família e a partir 
da Família, pois “o desejo de família permanece vivo, 
especialmente entre os jovens, e isto incentiva a Igreja” 
(Amoris Laetitia, 1). Para o Advento, a atitude é levantar-se 
para percorrer caminhos com posições sólidas e que são 
basilares para o sustento da estrutura familiar: FIDELIDADE, 
CASTIDADE, COMPROMISSO, RESPONSABILIDADE. Com 
o Natal vai-se à descoberta dos lugares onde é semeada 
a esperança: Lugar do Amor – FECUNDIDADE; Lugar dos 
Afectos – FAMÍLIA; Lugar da Ternura e Paz – CASA; Lugar de 
Encontros – COMUNIDADE.

Domingo I do Advento

Neste I Domingo do Advento, somos convidados a olhar para 
o berço, de onde brota a fi delidade. Fidelidade, em sentido 
cristão, é uma das características de Deus, e signifi ca que Deus 
não desiste, não vira as costas, não abandona os seus fi lhos. 
Deus também espera que os seus fi lhos expressem fi delidade 
em relação a Ele. Num casal ou mesmo numa comunidade 
deve ser alimentada a fi delidade baseada no amor a Deus 
e ao próximo. Enquanto marido/esposa, ou como cristão, 
sou convidado a refl etir sobre o meu modo de viver fi el. Sou 
capaz de testemunhar essa fi delidade aos outros?

Pia Batismal da 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
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Isaías é o profeta do Advento. 
Desde este primeiro dia, ele 
aponta para o monte elevado, 
no cimo do qual aparece o Tem-
plo do Senhor, lugar simbólico 
do encontro de Deus com o seu 
povo no reino de Deus, onde 
reina a paz perpétua. Anunciam-
se, assim, desde já, a última vinda 
do Senhor e as próximas soleni-
dades da manifestação do Filho 
de Deus no meio dos homens, 
para onde nos encaminhamos. 

Qualquer dessas vindas do Senhor há-de congregar os homens na paz. 

LEITURA I Is 2, 1-5

O Senhor chama todos os povos à paz eterna do reino de Deus

Com o Advento, começa a 
organização do ciclo anual 
das leituras e, de maneira 
geral, de toda a liturgia. 
O evangelista donde são 
tiradas, ao domingo, as 
leituras, ao longo deste 
ano, não havendo razões 
especiais em contrário, é 
S. Mateus. Sublinha ele de 
modo muito especial, que 
Jesus é o Messias, Aquele 
que realiza em Si tudo o 

que estava predito a seu respeito no Antigo Testamento. Assim, ele 
nos aponta hoje aquela atitude fundamental do cristão, sobretudo no 
Advento, que tanto faltou a muitos dos homens de antes de Cristo: a 
vigilância, própria de quem está à espera para dar acolhimento.

EVANGELHO Mt 24, 37-44

Vigiai, para que estejais preparados

   

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Como aconteceu nos dias de Noé, assim sucederá na 
vinda do Filho do homem. Nos dias que precederam 
o dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam em 
casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca; 
e não deram por nada, até que veio o dilúvio, que a 
todos levou. Assim será também na vinda do Filho 
do homem. Então, de dois que estiverem no campo, 
um será tomado e outro deixado; de duas mulheres 
que estiverem a moer com a mó, uma será tomada 
e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis 
em que dia virá o vosso Senhor. Compreendei isto: 
se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria 
o ladrão, estaria vigilante e não deixaria arrombar 
a sua casa. Por isso, estai vós também preparados, 
porque na hora em que menos pensais, virá o Filho 
do homem.

Palavra da salvação.

É preciso conservar sempre a 
consciência de que o Senhor 
vem, de que a sua vinda está 
agora mais perto ainda do que 
no momento em que, pelo 
batismo, entramos na comu-
nidade do povo de Deus. Cada 
ano nos leva mais ao encontro 
do Senhor que vem. Foram 
as palavras da segunda parte 
desta leitura que decidiram S. 
Agostinho a dar o passo decisivo 
da sua conversão (Confi ss. 8,12).

LEITURA II Rom 13, 11-14

Está perto a salvação

ALELUIA  Salmo 84, 8   

Refrão: Aleluia. Repete-se

Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia
e dai-nos a vossa salvação. 

   Refrão

LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO 
SÃO PAULO AOS ROMANOS

Irmãos: Vós sabeis em que tempo estamos: Chegou 
a hora de nos levantarmos do sono, porque a 
salvação está agora mais perto de nós do que 
quando abraçámos a fé. A noite vai adiantada e 
o dia está próximo. Abandonemos as obras das 
trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos 
dignamente, como em pleno dia, evitando 
comezainas e excessos de bebida, as devassidões 
e libertinagens, as discórdias e ciúmes; não vos 
preocupeis com a natureza carnal para satisfazer 
os seus apetites, mas revesti-vos do Senhor Jesus 
Cristo.

Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS
Visão de Isaías, fi lho de Amós, acerca de Judá e de 
Jerusalém: Sucederá, nos dias que hão-de vir, que o 
monte do templo do Senhor se há-de erguer no cimo 
das montanhas e se elevará no alto das colinas. Ali 
afl uirão todas as nações e muitos povos acorrerão, 
dizendo: «Vinde, subamos ao monte do Senhor, ao 
templo do Deus de Jacob. Ele nos ensinará os seus 
caminhos e nós andaremos pelas suas veredas. 
De Sião há-de vir a lei e de Jerusalém a palavra do 
Senhor». Ele será juiz no meio das nações e árbitro 
de povos sem número. Converterão as espadas em 
relhas de arado e as lanças em foices. Não levantará 
a espada nação contra nação, nem mais se hão-
de preparar para a guerra. Vinde, ó casa de Jacob, 
caminhemos à luz do Senhor.

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 121 (122), 1-2.4-5.6-7.8-9 (R. cf. 1) 

Refrão: Vamos com alegria para a casa do Senhor.       
Repete-se

Alegrei-me quando me disseram:
«Vamos para a casa do Senhor».
Detiveram-se os nossos passos
às tuas portas, Jerusalém.  Refrão

Para lá sobem as tribos, as tribos do Senhor,
segundo o costume de Israel, 
para celebrar o nome do Senhor;
ali estão os tribunais da justiça,
os tribunais da casa de David.  Refrão

 


