AGENDA PARO QUIAL

AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:

Dia 08/12-12h30 – Batismo na Igreja Matriz;
Dia 09/12-10h00 – Eucaristia em São Francisco;
Dia 09/12-11h00 – Eucaristia - Santa Casa da Misericórdia
VC;
Dia 10/12-10h00 – Eucaristia em São Francisco;
Dia 11/12-10h00 – Confissões na Igreja Matriz;
Dia 12/12-12h30 – Batismo na Igreja Matriz;
Dia 12/12-15h00 – Atividade Paroquial, Igreja de Santa
Clara.

RECOLHA DE ALIMENTOS – A fé que professamos e
celebramos deve ganhar rosto em gestos e vivências
solidárias. Neste fim-de-semana, 04 e 05 de dezembro,
numa tentativa de ajuda solícita a quem mais necessita,
no final das celebrações dominicais, procederemos à
recolha de géneros alimentares.
RENOVAÇÃO DA CONSAGRAÇÃO DOS LARES DE VILA
DO CONDE AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA – Esta
cerimónia realizar-se-á no próximo dia 08 de dezembro,
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 pedindo-Lhe que nos cubra com o
Seu Manto de Misericórdia.
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 arrependermonos e limpar toda a nódoa do nosso coração. Para isso,
todos somos convidados a participar nas Confissões do
Advento, a 11 de dezembro, das 10h00 às 12h00, na Igreja
Matriz.
GRUPO RENOVAMENTO CARISMÁTICO – O grupo
de Renovamento Carismático “Jesus está Vivo”, da
Paróquia de Vila do Conde, celebra do seu 30º Aniversário
no próximo dia 12 de dezembro. Desta forma toda a
comunidade paroquial é convidada a tomar parte da
Adoração ao SS Sacramento, às 17h00 e na recitação do
terço, às 18h30, seguindo-se a Eucaristia comunitária, às
19h00, na Igreja Matriz.
II PEDITÓRIO ANUAL – 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 final das missas dos dias 11 e 12 de dezembro.
Sejamos generosos.
TERÇO – Dia 07: Cândida Machado; Dia 08: Almerinda
Barbosa; Dia 09: Germana Carneiro; Dia 10: Adolfo Lima;
Dia 11: LIAM; Dia 12: Mª José Rego.

DESTAQUE

APRESENTAÇÃO DA APP AVE – A Paróquia de
S.João Baptista de Vila do Conde, através das
iniciativas levadas a cabo no Dia da Paróquia,
vem desenvolvendo um conjunto de ligações
ao território, História e cultura da cidade, num
diálogo que coloca a Fé em relação com o
Homem e os seus contextos. Em consequência
desta linha de pensamento, surge a criação
da APP AVE, com uma visão integrada dos
diversos ângulos que permitem ver e apre(e)
nder a realidade vilacondense. Todos estamos
convidados para a apresentação desta
proposta, a ter lugar na Igreja de Santa Clara,
dia 12 de Dezembro, pelas 15h00
PLANO PASTORAL PAROQUIAL – A Paróquia
de S. João Baptista de Vila do Conde lançou
no primeiro domingo de Advento o seu Plano
Pastoral Paroquial 2021/2022. Os paroquianos
poderão ter acesso a este subsídio em
modo impresso, no final das Eucaristias,
ou descarregá-lo em formato pdf a partir
do Facebook ou do site da Paróquia. É um
documento que congrega as datas de todas as
atividades pastorais e que orienta os fiéis no
caminho sinodal e comunitário.
PEREGRINAÇÃO A ITÁLIA – Na senda das
peregrinações que a Paróquia de S. João
Baptista de Vila do Conde tem vindo a
organizar, chegou o momento de visitarmos
Itália. Continuando pelos passos de S. Paulo,
entre os dias 17 e 23 de fevereiro de 2022,
os fiéis irão conhecer Nápoles, Pozzuoli,
Pompeia, Montecassino, Roma e o Vaticano,
fundamentando com fé cada passo dado. As
inscrições devem ser tratadas no Cartório
Paroquial até dia 10 de janeiro de 2022.
O cuidado pela “Casa Comum” e a gestão criteriosa dos
recursos são responsabilidade de todos nós.
Privilegie a consulta da Folha Dominical através do QR
CODE e aceda a conteúdos interativos.

Rua da Misericórdia, 60, 4480-758 Vila do Conde
www.paroquiadeviladoconde.pt
Telf 252 640 810 | paroquiaviladoconde@arquidiocese-braga.pt
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Pormenor do Pórtico da Igreja Matriz de Vila do Conde

REFLETIR A PALAVRA

A Palavra do Senhor traz-nos hoje um
nome que nos diz muito: João Baptista.
Inserindo a vinda do Messias no tempo
histórico do Homem, ele dá-lhe espessura
e consequência. Com ele o futuro incerto
passa a ser realidade próxima e a esperança
mais ou menos difusa torna-se preparação
prática. O seu baptismo culmina um
processo de avaliação da vida, de desejo de
mudança e de inserção num novo tempo.
João Baptista, o nosso padroeiro, mantém
a sua voz forte bem actual em cada época
e os nossos dias não são excepção. Neste
Advento que vivemos, abramos o nosso
coração e peçamos ao Espírito Santo
a fortaleza necessária para encarar os
desafios pessoais, sociais e comunitários
com um sentido de conversão próprio de
um baptizado.

LITURGIA DA PALAVRA - DOMINGO II DO ADVENTO - ANO C
LEITURA I Bar 5, 1-9

LEITURA II Filip 1, 4-6.8-11

EVANGELHO – Lc 3, 1-6

«Deus mostrará o teu esplendor»

«Puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo»

«Toda a criatura verá a salvação de Deus»

Deus promete a Israel dias de
glória e de bênção, que porão
fim ao cativeiro da Babilónia. Os
membros do Povo eleito, dispersos, em pequenos grupos, num
mundo pagão, hão-de reunir-se,
não pelo esforço dos homens,
mas por obra do mesmo Deus,
em volta de Jerusalém, constituindo, de novo, uma nação com
destino próprio.
Como a Israel, Deus também
nos libertou, por meio de Jesus
Cristo, que veio à terra para nos reunir no Seu Povo, a Sua Igreja, a «Jerusalém
do alto» e «nossa mãe».

LEITURA DO LIVRO DE BARUC
Jerusalém, deixa a tua veste de luto e aflição e reveste
para sempre a beleza da glória que vem de Deus. Cobre-te
com o manto da justiça que vem de Deus e coloca sobre
a cabeça o diadema da glória do Eterno. Deus vai mostrar
o teu esplendor a toda a criatura que há debaixo do céu;
Deus te dará para sempre este nome: «Paz da justiça e
glória da piedade». Levanta-te, Jerusalém, sobe ao alto
e olha para o Oriente: vê os teus filhos reunidos desde o
Poente ao Nascente, por ordem do Deus Santo, felizes
por Deus Se ter lembrado deles. Tinham-te deixado,
caminhando a pé, levados pelos inimigos; mas agora
é Deus que os reconduz a ti, trazidos em triunfo, como
filhos de reis. Deus decidiu abater todos os altos montes
e as colinas seculares e encher os vales, para se aplanar a
terra, a fim de que Israel possa caminhar em segurança,
na glória de Deus. Também os bosques e todas as árvores
aromáticas darão sombra a Israel, por ordem de Deus,
porque Deus conduzirá Israel na alegria, à luz da sua
glória, com a misericórdia e a justiça que d’Ele procedem.

dade e no conhecimento de Deus.

Graças à ação divina e à cooperação dada pelos cristãos de
Filipos, o Evangelho difundiu-se
extraordinariamente. Por isso,
S. Paulo, com os mesmos sentimentos de alegria com que o
profeta celebrava o «regresso»
a Jerusalém, canta a «conversão» dos homens ao Evangelho, ao mesmo tempo que
exorta os Filipenses a continuarem a trabalhar na construção
da Igreja, pelo progresso na cari-

LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO
SÃO PAULO AOS FILIPENSES

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
SEGUNDO SÃO LUCAS

Irmãos: Em todas as minhas orações, peço sempre com
alegria por todos vós, recordando-me da parte que
tomastes na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até
ao presente. Tenho plena confiança de que Aquele que
começou em vós tão boa obra há-de levá-la a bom termo
até ao dia de Cristo Jesus. Deus é testemunha de que vos
amo a todos no coração de Cristo Jesus. Por isso Lhe peço
que a vossa caridade cresça cada vez mais em ciência e
discernimento, para que possais distinguir o que é melhor
e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo,
na plenitude dos frutos de justiça que se obtêm por Jesus
Cristo, para louvor e glória de Deus.

No décimo quinto ano do reinado do imperador Tibério,
quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes
tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da
Itureia e Traconítide e Lisânias tetrarca de Abilene, no
pontificado de Anás e Caifás, foi dirigida a palavra de Deus
a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda
a zona do rio Jordão, pregando um batismo de penitência
para a remissão dos pecados, como está escrito no
livro dos oráculos do profeta Isaías: «Uma voz clama no
deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, endireitai as
suas veredas. Sejam alteados todos os vales e abatidos os
montes e as colinas; endireitem-se os caminhos tortuosos
e aplanem-se as veredas escarpadas; e toda a criatura
verá a salvação de Deus’».

Palavra do Senhor.

Palavra da salvação.

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

ALELUIA

Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R.3)

Refrão: Grandes maravilhas fez por nós o Senhor:
por isso exultamos de alegria.
Repete-se
Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião,
parecia-nos viver um sonho.
Da nossa boca brotavam expressões de alegria
e de nossos lábios cânticos de júbilo.
Refrão
Diziam então os pagãos:
«O Senhor fez por eles grandes coisas».
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor,
estamos exultantes de alegria.

Refrão

S. Lucas situando, com
precisão, a pregação de
João Baptista no coração da
história dos homens, indica,
claramente que a salvação
é universal, oferecida a
todos os homens, sem
exceção. «Ao novo Povo de
Deus todos os homens são
chamados» (LG 13).
A condição essencial para
a aceitação da salvação é
a conversão a Deus, que
envolve, como consequências a libertação do pecado.
Para que a vinda misteriosa de Cristo às nossas almas, hoje se cumpra,
é necessário, pois, «preparar os caminhos do Senhor».

Lc 3, 4.6

Refrão: Aleluia. Repete-se
Preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas
e toda a criatura verá a salvação de Deus.

		

Refrão

