AGENDA PARO QUIAL

AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:

17 DE NOVEMBRO
14h30 – Conselho de Arciprestes - Braga;
18 DE NOVEMBRO
10h00 – Eucaristia em São Francisco;
18 DE NOVEMBRO
11h00 – Eucaristia - Santa Casa da Misericórdia VC;
19 DE NOVEMBRO
10h00 – Eucaristia em São Francisco;
19 DE NOVEMBRO
21h30 – Lançamento do Livro “Textos Dispersos
(2020-2021)”;
20 DE NOVEMBRO
10h30 – Festa da Luz – 3º Ano da Catequese.

LANÇAMENTO O LIVRO “TEXTOS DISPERSOS
(2020-2021)” – O Pe. Miguel Miranda, vilacondense,
pároco de São Bento da Várzea e Gamil (Barcelos),
acaba de lançar o livro “Textos dispersos (20202021)”, prefaciado pelo nosso Arcebispo, Sr. D. Jorge
Ortiga. Reunindo reflexões e crónicas publicadas no
Facebook da catequese das comunidades que lhe
estão confiadas, aborda temas relacionados com a
Fé e a actualidade.
O livro será apresentado em Vila do Conde no dia
19 de novembro, às 21h30m, na Capela de Nossa
Senhora do Desterro. No final, todos poderão
adquirir o livro, bem como obter uma dedicatória
do Pe. Miguel. O lucro reverte inteiramente para as
obras da Igreja Paroquial de Gamil.
SOLENIDADE DE CRISTO REI – No domingo,
21 de novembro, celebraremos a Solenidade de
Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Por
esse motivo, todos os elementos das Confrarias
e Movimentos devem-se fazer representar na
Eucaristia das 19h, para renovar os votos de
fidelidade pastoral a Cristo Rei.
FESTA DE SANTA CATARINA – No próximo dia
25 de novembro, celebraremos a Festa de Santa
Catarina de Alexandria. A exemplo do que sucedeu
em anos anteriores, a festa será celebrada na Igreja
Matriz. Pedimos, pois, a compreensão de todos.
Ainda assim, e não querendo deixar passar o dia
da festa de Santa Catarina sem uma celebração, a
imagem estará exposta na Igreja Matriz, onde se
poderá venerar, e haverá Eucaristia Solene da Festa
às 19h.
TERÇO – Dia 16: Zinha Samuel; Dia 17: Lucília Lima;
Dia 18: Germana Carneiro; Dia 19: Adolfo Lima; Dia
20: Rui Maia; Dia 21: Movimento Carismático.

DESTAQUE

EUCARISTIAS DA CATEQUESE – Aos poucos vamos
retomando a normalidade da nossa vida.
Dos tempos atípicos que vivemos fica a memória de
uma vivência que a todos marcou por diversos motivos,
privando-nos do convívio com todos aqueles de quem
mais gostamos. De regresso e em presença!
Todos os anos de catequese (do 1º ao 10º ano) retomarão
a participação nas celebrações eucarísticas. Marcamos
encontro nas eucaristias de sábado, às 19h, na Igreja
Matriz.
É tão bom estarmos juntos e partilharmos a alegria de
estarmos com Jesus!
Uma vez que continua a ser obrigatória a observância de
regras de segurança que a todos protejam, respeitando
o que se encontra no Plano de Contingência da nossa
paróquia, a participação dos grupos de Catequese
decorrerá de modo faseado.
No próximo dia 13 de novembro teremos as primeiras
eucaristias com a presença da catequese, onde
acolheremos todos os catequizandos. Procederemos da
seguinte forma: às 15h serão os catequizandos do 1º ao 4º
e às 19h para os do 5º ao 10º.
A partir dessa semana, todas as Eucaristias da catequese
acontecerão às 19h de sábado e terão a seguinte
distribuição:
1º ao 4º ano

5º ao 10º ano

•20.11.2021
•04.12.2021
•08.01.2022
•22.01.2022
•05.02.2022
•19.02.2022
•12.03.2022
•26.03.2022
•30.04.2022
•14.05.2022
•28.05.2022
•11.06.2022

•27.11.2021
•18.12.2021
•15.01.2022
•29.01.2022
•12.02.2022
•05.03.2022
•19.03.2022
•09.04.2022
•07.05.2022
•21.05.2022
•04.06.2022
•18.06.2022.

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

FOLHA DOMINICAL
DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM
14 DE NOVEMBRO DE 2021

CICLO B
ANO XLII - N.º51

Retábulo do Mosteiro da Trindade, políptico de oito pinturas a óleo sobre madeira
de 1537, obra colectiva com participação de Garcia Fernandes (c.1514 - c. 1565),
Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa.

REFLETIR A PALAVRA
Com o XXXIII Domingo do tempo comum surge um tema
que marca de forma profunda a nossa Fé: a parusia,
manifestação de Jesus Cristo, no final dos tempos. No
entanto, longe de entender esta realidade como uma
conclusão formal de um percurso, importa vê-la (e
sobretudo integrá-la no presente do nosso ser) como
a concretização de todas as esperanças, a passagem a
uma Vida que se reveste de plenitude. Como podemos
ler no Evangelho de hoje, tudo passará, na medida em
que são efémeras as realidades que vivemos, finitos os
tempos da nossa peregrinação sobre a terra, contudo
não passará a Graça que nos alimenta e que nos torna
Filhos, convidados muito especiais para a comunhão com
o Pai. Se este fim que não o é nos ajudar a revitalizar a
Fé em cada dia, começaremos desde já a tornar próximo
(de nós e do…próximo!) o que mais tarde será absoluto
e eterno.

LITURGIA DA PALAVRA - DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM - ANO B
LEITURA I Dan 12, 1-3

LEITURA II Hebr 10, 11-14.18

EVANGELHO Mc 13, 24-32

«Nesse tempo virá a salvação para o teu povo»

«Por uma única oblação,
tornou perfeitos para sempre os que foram santificados»

«Reunirá os seus eleitos dos quatro pontos cardeais»

Em tempo de grande perseguição religiosa sofrida pelo
povo de Deus no fim do Antigo Testamento, o profeta
aponta a ressurreição futura
como o destino último dos
que estavam sendo vítimas
da perseguição. A última
palavra haveria de ser não
a da morte, mas a da vida,
como algum tempo depois
se manifestou claramente na ressurreição de Cristo. Ao chegarmos
quase ao fim do ano litúrgico, surge no horizonte a luz da glória da
vida eterna para além da morte.

Uma vez que Se ofereceu
ao Pai na Cruz em sacrifício,
Jesus entrou no santuário
celeste como o manifestou
a sua ressurreição. É essa a
salvação total e perfeita. A
partir daí, e pelos merecimentos em que Ele, por misericórdia de Deus, nos quer
fazer participar, todos nós
podemos, com Ele e por Ele,
entrar também no santuário celeste. É essa a esperança dos cristãos:
passar, com Cristo, da morte à ressurreição.

O ano caminha para o seu
termo, não como para um
fim sem além, mas como
para o supremo momento
de quem tem vivido na expectativa de alguém que
vai chegar e quer ser acolhido. É o Senhor Jesus, o
Filho do Homem, que virá
para congregar os homens
em Si, e os levar consigo
para o Pai. Aí será o lugar do repouso eterno, para quem viver esta
vida presente na expectativa feliz do Senhor que vem. Expectativa e
preparação são atitudes fundamentais de toda a vida cristã, hoje lembradas de maneira particular.

LEITURA DA PROFECIA DE DANIEL

LEITURA DA EPÍSTOLA AOS HEBREUS

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS

Naquele tempo, surgirá Miguel, o grande chefe
dos Anjos, que protege os filhos do teu povo.
Será um tempo de angústia, como não terá
havido até então, desde que existem nações.
Mas nesse tempo, virá a salvação para o teu
povo, para aqueles que estiverem inscritos no
livro de Deus. Muitos dos que dormem no pó da
terra acordarão, uns para a vida eterna, outros
para a vergonha e o horror eterno. Os sábios
resplandecerão como a luz do firmamento e
os que tiverem ensinado a muitos o caminho
da justiça brilharão como estrelas por toda a
eternidade.
Palavra do Senhor.

Todo o sacerdote da antiga aliança se apresenta
cada dia para exercer o seu ministério e oferecer
muitas vezes os mesmos sacrifícios, que
nunca poderão perdoar os pecados. Cristo, ao
contrário, tendo oferecido pelos pecados um
único sacrifício, sentou-Se para sempre à direita
de Deus, esperando desde então que os seus
inimigos sejam postos como escabelo dos seus
pés. Porque, com uma única oblação, tornou
perfeitos para sempre os que Ele santifica. Onde
há remissão dos pecados, já não há necessidade
de oblação pelo pecado.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

ALELUIA

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos:
«Naqueles dias, depois de uma grande aflição, o
sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade;
as estrelas cairão do céu e as forças que há nos
céus serão abaladas. Então, hão-de ver o Filho
do homem vir sobre as nuvens, com grande
poder e glória. Ele mandará os Anjos, para reunir
os seus eleitos dos quatro pontos cardeais, da
extremidade da terra à extremidade do céu.
Aprendei a parábola da figueira: quando os seus
ramos ficam tenros e brotam as folhas, sabeis que
o Verão está próximo. Assim também, quando
virdes acontecer estas coisas, sabei que o Filho
do homem está perto, está mesmo à porta. Em
verdade vos digo: Não passará esta geração sem
que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra,
mas as minhas palavras não passarão. Quanto a
esse dia e a essa hora, ninguém os conhece: nem
os Anjos do Céu, nem o Filho; só o Pai».
Palavra da salvação.

Salmo 15 (16), 5.8.9-10.11 (R. 1)
Refrão: Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio.
		
Repete-se
Senhor, porção da minha herança e do meu cálice,
está nas vossas mãos o meu destino.
O Senhor está sempre na minha presença,
com Ele a meu lado não vacilarei.
Refrão
Por isso o meu coração se alegra
e a minha alma exulta
e até o meu corpo descansa tranquilo.
Vós não abandonareis a minha alma
na mansão dos mortos,
nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção.

Refrão

Lc 21, 36

Refrão: Aleluia. Repete-se
Vigiai e orai em todo o tempo,
para poderdes comparecer
diante do Filho do homem.
		

Refrão

