
REFLETIR A PALAVRA
A liturgia deste domingo refl ete sobre o sentido da 
história da salvação e diz-nos que a meta fi nal para 
onde Deus nos conduz é o novo céu e a nova terra da 
felicidade plena, da vida defi nitiva. Este quadro (que 
deve ser o horizonte que os nossos olhos contemplam 
em cada dia da nossa caminhada neste mundo) faz 
nascer em nós a esperança; e da esperança brota a 
coragem para enfrentar a adversidade e para lutar pelo 
advento do Reino.
Na primeira leitura, um “mensageiro de Deus” anuncia 
a uma comunidade desanimada, cética e apática que 
Jahwéh não abandonou o seu Povo. O Deus libertador 
vai intervir no mundo, vai derrotar o que oprime e 
rouba a vida e vai fazer com que nasça esse “sol da 
justiça” que traz a salvação.
O Evangelho oferece-nos uma refl exão sobre o percurso 
que a Igreja é chamada a percorrer, até à segunda 
vinda de Jesus. A missão dos discípulos em caminhada 
na história é comprometer-se na transformação do 
mundo, de forma a que a velha realidade desapareça 
e nasça o Reino. Esse “caminho” será percorrido no 
meio de difi culdades e perseguições; mas os discípulos 
terão sempre a ajuda e a força de Deus.
A segunda leitura reforça a ideia de que, enquanto 
esperamos a vida defi nitiva, não temos o direito de nos 
instalarmos na preguiça e no comodismo, alheando-
nos das grandes questões do mundo e evitando dar o 
nosso contributo na construção do Reino. 
[Cf. https://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2592]
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AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
19 DE NOVEMBRO - 21h30 – Reunião com coordenadores 
da Catequese;
20 DE NOVEMBRO - 09h30 – Sufrágio pelo Clero do 
Arciprestado em Rates;
20 DE NOVEMBRO - 21h30 – Encontro da Pastoral Juvenil 
em Rates;
22 DE NOVEMBRO - 21h30 – I Gala a Santa Cecília;
23 DE NOVEMBRO - 11h00 – Ba$ smo na Igreja Matriz;
23 DE NOVEMBRO - 20h30 – Magusto Paroquial;
24 DE NOVEMBRO - 15h00 – Renovação da Consagração 
dos Lares de Vila do Conde ao Imaculado Coração de 
Maria.

OFERTÓRIOS PARA OS SEMINÁRIOS – Neste domingo, 
17 de novembro, os ofertórios revertem a favor dos 
Seminários Diocesanos, onde se ministra a formação dos 
que foram chamados por Deus, para Seu serviço e do Seu 
povo. Contribua, seja generoso. 

CENÁCULO MARIANO ) No próximo dia 20 de novembro, 
haverá Cenáculo Mariano, pelas 21h, na Igreja do Desterro. 
Desta celebração consta recitação do terço, adoração ao 
SS Sacramento e Eucaris$ a com pregação presidida pelo 
Rev. Padre José Lima, franciscano. 

I GALA A SANTA CECÍLIA ) No dia 22 de novembro, às 
21h30, na Igreja Matriz, a Orquestra e Grupo Coral de Santa 
Cecília fará um concerto de homenagem ao Rev. Padre 
Bártolo Pereira, por ocasião do seu 60º jubileu sacerdotal. 
Faremos deste momento um merecido reconhecimento 
pelo serviço e sen$ do de pertença que este sacerdote tem 
pela nossa comunidade paroquial. A entrada é livre.

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

IRMÃS FRANCISCANAS HOSPITALEIRAS ) Está disponível 
no Cartório Paroquial, o livro “O Segredo da Felicidade”. 
Trata-se de um livro que contém 50: refl exões, frases 
bíblicas, orações e fotografi as das vivências de um casal 
de voluntários, da paróquia de São Pedro de Rates, numa 
missão em São Tomé e Príncipe.
Toda a receita da venda do livro reverte a favor do Projeto 
das irmãs Franciscanas Hospitaleiras na cidade das Neves 
em São Tomé e Príncipe.
É um livro de leitura simples e direta. Porque não, oferecer 
de prenda de natal e ao mesmo tempo ser solidário?

TERÇO – Dia 18: Almerinda Barbosa; Dia 19: Floren$ na 
Dias; Dia 20: Grupo Bíblico; Dia 21: Amélia Pereira; Dia 
22: Cândida Machado; Dia 23: Laura Calçada; Dia 24: 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 quinta edição 
do Jantar Convívio de Natal e Angariação de Fundos da 
Paróquia de Vila do Conde. Será uma oportunidade para se 
realizar um convívio autên$ co 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.

RENOVAÇÃO DA CONSAGRAÇÃO DOS LARES DE VILA DO 
CONDE AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA - Esta cerimó-
nia realizar-se-á no próximo dia 24 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 pedin-
do-Lhe que nos cubra com o Seu Manto de Misericórdia. 

A Destruição do Templo de Jerusalém, 1637, Nicolas Poussin

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 profeta anuncia o “Dia do 
Senhor”, expressão que na 
Bíblia signifi ca uma inter-
venção especial de Deus, 
por vezes de castigo, mas 
sempre em ordem à salva-
ção. Nesta leitura, o Dia do 
Senhor apresenta-se como 
dia de castigo, “ardente 
como uma fornalha”, para 
os ímpios; mas para os jus-

tos, para os que temem o nome do Senhor, esse dia verá brilhar o “Sol 
da Justiça”, que traz “a salvação nos seus raios”. O “Sol da Justiça” é 

fi nalmente Jesus Cristo.           

LEITURA I Mal 3, 19-20a

«Para vós nascerá o sol de justiça»       

Jesus anuncia a ruína de 
Jerusalém, e previne os 
seus discípulos contra os 
falsos profetas, os falsos 
rebates com que muitos 
os pretendiam arrastar. 
Anuncia-lhes que eles 
terão certamente muito 
a sofrer, mas promete-
lhes a sua assistência até 
ao fim e será no fim que 

se encontrará a plenitude da salvação. 

EVANGELHO – Lc 21, 5-19 

«Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas»    

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 
SEGUNDO SÃO LUCAS    

Naquele tempo, comentavam alguns que o templo 
estava ornado com belas pedras e piedosas ofertas. 
Jesus disse-lhes: «Dias virão em que, de tudo o que estais 
a ver, não fi cará pedra sobre pedra: tudo será destruído». 
Eles perguntaram-Lhe: «Mestre, quando sucederá isto? 
Que sinal haverá de que está para acontecer?». Jesus 
respondeu: «Tende cuidado; não vos deixeis enganar, 
pois muitos virão em meu nome e dirão: ‘Sou eu’; e ainda: 
‘O tempo está próximo’. Não os sigais. Quando ouvirdes 
falar de guerras e revoltas, não vos alarmeis: é preciso 
que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o 
fi m». Disse-lhes ainda: «Há-de erguer-se povo contra povo 
e reino contra reino. Haverá grandes terramotos e, em 
diversos lugares, fomes e epidemias. Haverá fenómenos 
espantosos e grandes sinais no céu. Mas antes de tudo 
isto, deitar-vos-ão as mãos e hão-de perseguir-vos, 
entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-
vos à presença de reis e governadores, por causa do 
meu nome. Assim tereis ocasião de dar testemunho. 
Tende presente em vossos corações que não deveis 
preparar a vossa defesa. Eu vos darei língua e sabedoria 
a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir 
ou contradizer. Sereis entregues até pelos vossos pais, 
irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte a alguns 
de vós e todos vos odiarão por causa do meu nome; mas 
nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela vossa 
perseverança salvareis as vossas almas».    
                                      

    Palavra da salvação.

A consciência que os cris-
tãos têm do fi m dos tempos 
e da vida futura em nada 
os deve afastar de olharem 
para esta vida com inter-
esse, entregando-se ao tra-
balho de cada dia, porque 
continua a ser verdade que 
cada um há-de comer o pão 
com o suor do seu rosto. Os 
Tessalonicenses, julgando 

próxima a vinda do Senhor, não estavam a entender isto muito bem.           

LEITURA II 2 Tes 3, 7-12

«Quem não quer trabalhar, também não deve comer»  

ALELUIA  Lc 21, 28                         

Refrão: Aleluia. Repete-se

Erguei-vos e levantai a cabeça, 
porque a vossa libertação está próxima. 
 

    Refrão

LEITURA DA SEGUNDA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO 
SÃO PAULO AOS TESSALONICENSES 

Irmãos: Vós sabeis como deveis imitar-nos, pois não 
vivemos entre vós na ociosidade, nem comemos de graça 
o pão de ninguém. Trabalhámos dia e noite, com esforço 
e fadiga, para não sermos pesados a nenhum de vós. 
Não é que não tivéssemos esse direito, mas quisemos 
ser para vós exemplo a imitar. Quando ainda estávamos 
convosco, já vos dávamos esta ordem: quem não quer 
trabalhar, também não deve comer. Ouvimos dizer que 
alguns de vós vivem na ociosidade, sem fazerem trabalho 
algum, mas ocupados em futilidades. A esses ordenamos 
e recomendamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que 
trabalhem tranquilamente, para ganharem o pão que 
comem.              
  
   Palavra do Senhor.

LEITURA DA PROFECIA DE MALAQUIAS

Há-de vir o dia do Senhor, ardente como uma fornalha; e 
serão como a palha todos os soberbos e malfeitores. O dia 
que há-de vir os abrasará – diz o Senhor do Universo – e 
não lhes deixará raiz nem ramos. Mas para vós que temeis 
o meu nome, nascerá o sol de justiça, trazendo nos seus 
raios a salvação.                     

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 97 (98), 5-9 (R. cf. 9)             

Refrão: O Senhor virá governar com justiça.                 Repete-se

Cantai ao Senhor ao som da cítara, 
ao som da cítara e da lira; 
ao som da tuba e da trombeta, 
aclamai o Senhor, nosso Rei.  Refrão 

Ressoe o mar e tudo o que ele encerra, 
a terra inteira e tudo o que nela habita; 
aplaudam os rios 
e as montanhas exultem de alegria.  Refrão 
  

 


