AGENDA PARO QUIAL
25 DE NOVEMBRO ! 21h30 ! Reunião de Coordenação
Geral da Catequese;
26 DE NOVEMBRO " 10h00 ! Eucaristia SCMVC;

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. Na
próxima semana já estaremos num novo ano litúrgico.
Viveremos o ciclo B, em que predominam as leituras do
Evangelho segundo S. Marcos.
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.
CATEQUESE " ESTADO DE EMERGÊNCIA – A situação
pandémica que estamos a viver, nomeadamente a
sua evolução, tem sido motivo de preocupação da
nossa Paróquia e, especiﬁcamente, da coordenação da
catequese, tendo em consideração a interação, semanal,
com cerca de 500 crianças/ adolescentes e respetivas
famílias.
De acordo com as regras do Estado de Emergência, e
dando cumprimento à nota pastoral do Sr. Arcebispo,
que nos apela à responsabilidade de todos na proteção
da vida e da saúde, colaborando ativamente na contenção
da pandemia, decidiu-se suspender os encontros de
catequese, de modo presencial, continuando-se com
os encontros e suas dinâmicas através do recurso às
plataformas digitais.
Esta situação vigorará durante o Estado de Emergência,
o qual pode ser renovado por períodos de 15 dias, com
avaliação frequente do estado da pandemia.
Continuaremos a anunciar Cristo com o mesmo fervor
e alegria, mantendo a esperança de que, brevemente,
possamos estar juntos e em segurança, sempre
protegidos pelo amor de Deus.

ALTERAÇÃO NO HORÁRIO
DAS MISSAS DOMINICAIS
Em virtude do decreto de Estado de Emergência,
vigora ainda neste ﬁm de semana (21 e 22 de
novembro) 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 segundafeira. Estas restrições signiﬁcam um necessário
reagendamento das celebrações litúrgicas, na
medida em que as tardes de sábado e domingo
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.

FOLHA DOMINICAL
SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO,
CICLO A

22 DE NOVEMBRO DE 2020

ANO XLI - N.º42

Celebrações no sábado, dia 21 de novembro:
- 11h30 – Eucaristia – Igreja Matriz
Celebrações no domingo, dia 22 de novembro:
- 8h00 – Eucaristia – Igreja Matriz
- 09h30 – Eucaristia – Igreja Matriz
- 11h30 – Eucaristia – Igreja Matriz
Resilientes
perante
as
diﬁculdades,
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.
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

TERÇO – Dia 24: Artur Norton; Dia 25: LIAM; Dia 26:
Germana Carneiro; Dia 27: Cândida Machado.
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

Painel na Igreja de Santa Clara, Vila do Conde

REFLETIR A PALAVRA
Com a Solenidade de Nosso Senhor Jesus
Cristo, Rei do Universo, encerramos um ano
litúrgico que nos trouxe desaﬁos constantes
na forma como continuamos a celebrar a
nossa Fé, equilibrando o sentido profundo
do mistério e as exigências práticas do nosso
contexto. O Senhor continua connosco,
nos momentos bons e nos momentos mais
duros, chamando-nos a participar da Sua
realeza desde já presente em todo aquele
que vive o serviço e o amor ao próximo. Entre
tantos poderes e realezas para consumo
imediato e fugaz, compreendamos este Rei
cujo poder se concretiza na fecundidade do
perdão, na força da caridade e no valor da
disponibilidade para o outro.

LITURGIA DA PALAVRA  SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO  ANO A
LEITURA I Ez 34, 11-12.15-17

LEITURA II 1 Cor 15, 20-26.28

EVANGELHO Mt 25, 31-46

«Quanto a vós, meu rebanho,
hei-de fazer justiça entre ovelhas e ovelhas»

«Entregará o reino a Deus Pai, para que seja tudo em todos»

«Sentar-Se-á no seu trono glorioso
e separará uns dos outros»

A ﬁgura do Bom Pastor, que
se desenha neste oráculo
dirigido contra os reis israelitas, maus pastores, nos tempos que antecederam o Exílio, corresponde a um título
real. Cristo aplicou a Si mesmo este título de Bom Pastor. Ele veio ao encontro do
seu Povo, para cuidar dele e
o conduzir à felicidade. Dizer
de Cristo que Ele é Rei é outra maneira de O designar como o Pastor
do povo de Deus.

Ressuscitado de entre os
mortos, o primeiro entre
todos, Cristo, no ﬁnal dos
tempos, tendo submetido
a Si todas as coisas criadas,
entregará o seu reino ao
Pai. E nós, que pertencemos
a Cristo, ressuscitados com
Ele, também tomaremos
parte no seu triunfo total e
no seu reino de glória.

Jesus retoma nesta leitura
a mesma imagem atribuída
a Deus na primeira leitura,
a imagem do pastor. O julgamento que se propõe
fazer será a libertação ﬁnal
de todos os que foram salvos pelo seu Sangue derramado na Cruz, para com Ele
se sentarem no seu trono
glorioso, se, neste mundo,
tiverem seguido os passos do seu Pastor. Esta leitura é assim um
anúncio e um convite.

LEITURA DA PROFECIA DE EZEQUIEL

LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO
S. PAULO AOS CORÍNTIOS

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
SEGUNDO SÃO MATEUS

Eis o que diz o Senhor Deus: «Eu próprio irei em busca
das minhas ovelhas e hei-de encontrá-las. Como o
pastor vigia o seu rebanho, quando estiver no meio das
ovelhas que andavam tresmalhadas, assim Eu guardarei
as minhas ovelhas, para as tirar de todos os sítios em
que se desgarraram num dia de nevoeiro e de trevas. Eu
apascentarei as minhas ovelhas, Eu as levarei a repousar,
diz o Senhor Deus. Hei-de procurar a que anda perdida
e reconduzir a que anda tresmalhada. Tratarei a que
estiver ferida, darei vigor à que andar enfraquecida e
velarei pela gorda e vigorosa. Hei-de apascentá-las com
justiça. Quanto a vós, meu rebanho, assim fala o Senhor
Deus: Hei-de fazer justiça entre ovelhas e ovelhas, entre
carneiros e cabritos».
Palavra do Senhor.

Irmãos: Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias
dos que morreram. Uma vez que a morte veio por um
homem, também por um homem veio a ressurreição
dos mortos; porque, do mesmo modo que em Adão
todos morreram, assim também em Cristo serão todos
restituídos à vida. Cada qual, porém, na sua ordem:
primeiro, Cristo, como primícias; a seguir, os que
pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Depois
será o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus seu Pai,
depois de ter aniquilado toda a soberania, autoridade e
poder. É necessário que Ele reine, até que tenha posto
todos os inimigos debaixo dos seus pés. E o último
inimigo a ser aniquilado é a morte. Quando todas as
coisas Lhe forem submetidas, então também o próprio
Filho Se há-de submeter Àquele que Lhe submeteu
todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos.

SALMO RESPONSORIAL

ALELUIA

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Quando
o Filho do homem vier na sua glória com todos os seus
Anjos, sentar-Se-á no seu trono glorioso. Todas as nações
se reunirão na sua presença e Ele separará uns dos outros,
como o pastor separa as ovelhas dos cabritos; e colocará
as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então
o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde, benditos
de meu Pai; recebei como herança o reino que vos está
preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e
destes-Me de comer; tive sede e destes-Me de beber; era
peregrino e Me recolhestes; não tinha roupa e Me vestistes;
estive doente e viestes visitar-Me; estava na prisão e fostes
ver-Me’. Então os justos Lhe dirão: ‘Senhor, quando é que
Te vimos com fome e Te demos de comer, ou com sede e
Te demos de beber? Quando é que Te vimos peregrino e Te
recolhemos, ou sem roupa e Te vestimos? Quando é que
Te vimos doente ou na prisão e Te fomos ver?’. E o Rei lhes
responderá: ‘Em verdade vos digo: Quantas vezes o ﬁzestes
a um dos meus irmãos mais pequeninos, a Mim o ﬁzestes’.
Dirá então aos que estiverem à sua esquerda: ‘Afastai-vos
de Mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o
Diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não Me destes de
comer; tive sede e não Me destes de beber; era peregrino e
não Me recolhestes; estava sem roupa e não Me vestistes;
estive doente e na prisão e não Me fostes visitar’. Então
também eles Lhe hão-de perguntar: ‘Senhor, quando é que
Te vimos com fome ou com sede, peregrino ou sem roupa,
doente ou na prisão, e não Te prestámos assistência?’. E Ele
lhes responderá: ‘Em verdade vos digo: Quantas vezes o
deixastes de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos,
também a Mim o deixastes de fazer’. Estes irão para o
suplício eterno e os justos para a vida eterna».

Salmo 22 (23), 1-2a.2b-3.5-6 (R. 1)
Refrão: O Senhor é meu pastor: nada me faltará.
Repete-se
O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes
e reconforta a minha alma.
Refrão

Palavra do Senhor.

Mc 11, 9.10

Refrão: Aleluia. Repete-se
Bendito O que vem em nome do Senhor!
Bendito o reino do nosso pai David!

Refrão
Ele me guia por sendas direitas,
por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo.
Refrão

Palavra da salvação.

