
REFLETIR A PALAVRA
A arte, nas suas diversas expressões, procura 
traduzir numa linguagem de maior alcance os 
anseios e dúvidas dos homens de cada tempo. A 
arquitectura, expressão artística profundamente 
interligada com os diversos contextos do nosso 
quotidiano, inspira-se na vontade de alguns 
homens e inspira a vontade de muitos outros; 
o mirante que ilustra este texto não deixa de 
nos estimular a necessidade de nos elevarmos, 
saindo um pouco das rotinas automatizadas 
e dos compromissos recorrentes para olhar o 
horizonte, para lá da névoa, vigiando o infi nito 
com expectativa no olhar. O Advento que 
hoje iniciamos convida-nos a fazer o caminho 
ascendente da escada que nos leva ao mirante, 
vigiando, permanecendo acordados para 
contemplar a luz que rasga a aurora dos tempos.
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FOLHA DOMINICAL

AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 03/12-10h30 – Eucaristia SCMVC; 
Dia 03/12-21h30 – Reunião de Coordenadores da 
Catequese; 

APP DA CARIDADE ! ADVENTO/NATAL 2020 
– As APP’s (aplicações) transformam a maneira 
como criamos, aprendemos ou jogamos. Elas 
permitem explorar os nossos interesses como 
nunca imaginamos. São atualizadas regularmente 
para acompanharmos a constante evolução. Nós, 
cristãos, também encontramos a nossa verdadeira 
aplicação da vida na Sagrada Escritura, alimento 
no nosso quotidiano. Neste sentido, a caminhada 
para o tempo litúrgico de Advento e Natal leva-
nos ao encontro do Ano Pastoral que estamos a 
viver e pretende estimular-nos no uso das novas 
tecnologias, para fazermos face a estes tempos 
novos, provocados pela pandemia da Covid-19.  
Deste modo, faremos um percurso baseado nos 
termos das aplicações dos nossos telemóveis, 
ilustrando o Evangelho de cada Domingo com uma 
imagem que surgirá no ecrã, retirada do nosso 
contexto paroquial. 

CONFERÊNCIA VICENTINA – A Conferência 
Vicentina Masculina de São João Baptista de Vila do 
Conde vai fazer o seu 2º Peditório Anual para os mais 
necessitados da nossa Paróquia no fi nal das missas 
dos dias 12 e 13 de dezembro. Sejamos generosos. 

INTENÇÕES DE EUCARISTIA – Atendendo à 
alteração nos horários das Eucaristias devido 
ao Estado de Emergência em vigor, os serviços 
paroquiais solicitam e apelam que as intenções 
de Eucaristia, previamente marcadas em cartório 
paroquial para os anteriores horários, sejam 
remarcadas de forma presencial ou através dos 
nossos contactos paroquiais, em conformidade 
com a vontade e disponibilidade dos familiares.
Agradecemos a todos os paroquianos e à 
comunidade Vilacondense por toda a solidariedade 
e compreensão. 

NOVO ANO LITÚRGICO – Com a festa de Cristo 
Rei, encerrou-se um ano litúrgico, dedicado a uma 
leitura mais aprofundada do Evangelho Segundo 
S. Mateus. Nesta semana iniciamos um novo ano 
litúrgico. Vivermos o ciclo B, em que predominam as 
leituras do Evangelho segundo S. Marcos.  

TERÇO – Dia 02: Mov. Carismático; Dia 03: Artur 
Norton; Dia 04: Apost. da Oração.

ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DAS EUCARISTIAS 
DURANTE O ESTADO DE EMERGÊNCIA

Em virtude do decreto de Estado de Emergência, 
continuará a vigorar uma limitação na liberdade de 
circulação entre as 13h de sábado e as 5h da manhã de 
domingo, assim como entre a 13h de domingo e as 5h 
da manhã de segunda-feira, e ainda nos dias 01 e 08 de 
dezembro, também, entre as 13h de terça-feira e as 5h de 
quarta-feira.
Estas restrições signifi cam um necessário reagendamento 
das celebrações litúrgicas, na medida em que as tardes 
destes dias não poderão ser ocupadas com iniciativas 
pastorais. 
Tudo deverá ser repensado a partir destas limitações que 
devemos cumprir, com muito custo, mas com grande 
sentido de responsabilidade, assim nos incentiva o nosso 
Arcebispo na mais recente nota pastoral. Alicerçados 
neste sentido de responsabilidade civil, não deixaremos 
de cuidar e atender com zelo à comunidade paroquial que 
deseja celebrar a fé em cada Domingo da Ressurreição.

Celebrações nos sábados 
Dias 28 de novembro e 05 de dezembro:
- 11h30 – Eucaristia – Igreja Matriz

Celebrações nos domingos
Dias 29 de novembro e 06 de dezembro:
- 8h00 – Eucaristia – Igreja Matriz
- 09h30 – Eucaristia – Igreja Matriz
- 11h30 – Eucaristia – Igreja Matriz

Celebração na terça-feira
Dia 01 de dezembro:
- 11h30 – Eucaristia – Igreja Matriz

Celebrações na terça-feira
Dia 08 de dezembro:
- 8h00 – Eucaristia – Igreja Matriz
- 09h30 – Eucaristia – Igreja Matriz
- 11h30 – Eucaristia – Igreja Matriz

Resilientes perante as difi culdades, continuaremos, 
como uma Igreja samaritana, inexcedíveis no cuidado 
e proteção da vida humana e da saúde, sem esquecer a 
expressão comunitária de Cristo vivo que nos alimenta e 
dá vigor no meio da tribulação. 

A Casa do Mirante 

Residência emblemática de Samouco, 
construída em 1917 por ordem de Estêvão Rebelo

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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O Advento começa com um 
profundo suspiro de fé e de 
esperança dirigido ao Senhor, 
“nosso Pai”, “nosso Redentor”, 
semelhante aos que subiam da 
boca e do coração dos nossos 
antepassados na fé, os santos do 
Antigo Testamento, que viveram 
antes da vinda do Filho de Deus. 
Não vamos agora imaginar-nos 
nos tempos antes de Cristo; mas 
vamos criar em nós desejos pro-
fundos de que Ele, que já veio ao 

mundo e está no meio de nós, seja por nós reconhecido e acolhido como nosso 
Salvador, Ele que, de novo, há-de vir e por quem suspiramos.  

LEITURA I Is 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7 

«Oh se rasgásseis os céus e descêsseis» 

A vigilância, já apontada 
na leitura anterior, é agora 
inculcada, com todo o rigor, 
pelo próprio Senhor Jesus. 
Esta vida é como longa 
vigília, com os seus tempos 
sucessivos (as quatro 
vigílias da noite referidas 
no texto) aguardando o 
sol nascente – Cristo – que 
vem do alto, como todas as 
manhãs recordamos na Hora 
de Laudes. A solenidade do 

Natal, a que o Advento nos conduzirá, vem, em cada ano, antecipar 
simbolicamente aquela vinda gloriosa do Senhor no último dia, o dia 
que nos introduz na “vida do mundo que há-de vir”. 

EVANGELHO Mc 13, 33-37 

«Vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa» 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS  

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Acautelai-vos 
e vigiai, porque não sabeis quando chegará o momento. Será 
como um homem que partiu de viagem: ao deixar a sua casa, 
deu plenos poderes aos seus servos, atribuindo a cada um a sua 
tarefa, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, portanto, visto 
que não sabeis quando virá o dono da casa: se à tarde, se à meia-
noite, se ao cantar do galo, se de manhãzinha; não se dê o caso 
que, vindo inesperadamente, vos encontre a dormir. O que vos 
digo a vós, digo-o a todos: Vigiai!». 

Palavra da salvação.

O Advento começa por ser o 
tempo litúrgico especialmente 
voltado para a última vinda do 
Senhor. É o tempo da expecta-
tiva, vivido na esperança, aguar-
dando a aparição gloriosa do 
Senhor, que virá coroar o tempo 
da Igreja com a glória da sua 
ressurreição. É, portanto, para 
esta Igreja tempo de vigilân-
cia, para que o Dia do Senhor 
a encontre irrepreensível. 

LEITURA II 1 Cor 1, 3-9

Esperamos a manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo.

ALELUIA Salmo 84 (85), 8  

Refrão: Aleluia. Repete-se

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

  Refrão

LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DO 
APÓSTOLO S. PAULO AOS CORÍNTIOS 

Irmãos: A graça e a paz vos sejam dadas da parte de Deus, nosso 
Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus, em todo o 
tempo, a vosso respeito, pela graça divina que vos foi dada em 
Cristo Jesus. Porque fostes enriquecidos em tudo: em toda a 
palavra e em todo o conhecimento; e deste modo, tornou-se 
fi rme em vós o testemunho de Cristo. De facto, já não vos falta 
nenhum dom da graça, a vós que esperais a manifestação de 
Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos tornará fi rmes até ao fi m, para 
que sejais irrepreensíveis no dia de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Fiel é Deus, por quem fostes chamados à comunhão com seu 
Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor. 

Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS

Vós, Senhor, sois nosso Pai e nosso Redentor, desde sempre, é 
o vosso nome. Porque nos deixais, Senhor, desviar dos vossos 
caminhos e endurecer o nosso coração, para que não Vos 
tema? Voltai, por amor dos vossos servos e das tribos da vossa 
herança. Oh se rasgásseis os céus e descêsseis! Ante a vossa face 
estremeceriam os montes! Mas vós descestes e perante a vossa 
face estremeceram os montes. Nunca os ouvidos escutaram, nem 
os olhos viram que um Deus, além de Vós, fi zesse tanto em favor 
dos que n’Ele esperam. Vós saís ao encontro dos que praticam a 
justiça e recordam os vossos caminhos. Estais indignado contra 
nós, porque pecámos e há muito que somos rebeldes, mas 
seremos salvos. Éramos todos como um ser impuro, as nossas 
ações justas eram todas como veste imunda. Todos nós caímos 
como folhas secas, as nossas faltas nos levavam como o vento. 
Ninguém invocava o vosso nome, ninguém se levantava para se 
apoiar em Vós, porque nos tínheis escondido o vosso rosto e nos 
deixáveis à mercê das nossas faltas. Vós, porém, Senhor, sois 
nosso Pai e nós o barro de que sois o Oleiro; somos todos obra 
das vossas mãos.

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 79 (80), 2ac e 3b. 15-16.18-19 (R. 4) 

Refrão: Senhor nosso Deus, fazei-nos voltar,
mostrai-nos o vosso rosto e seremos salvos. 
  Repete-se
Pastor de Israel, escutai, 
Vós que estais sentado sobre os Querubins, aparecei. 
Despertai o vosso poder 
e vinde em nosso auxílio.  Refrão 

Deus dos Exércitos, vinde de novo, 
olhai dos céus e vede, visitai esta vinha.
Protegei a cepa que a vossa mão direita plantou,
o rebento que fortalecestes para Vós. Refrão 


