AGENDA PARO QUIAL

AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:

DESTAQUE

14 DE NOVEMBRO – 14h00 – Reunião de Arciprestes e
Vice Arciprestes em Braga;
17 DE NOVEMBRO – 10h00 – Eucaristia no Lar de São
Domingos;
17 DE NOVEMBRO – 11h00 – Eucaristia SCMVC - Lar
Terceira Idade Grupo I;
18 DE NOVEMBRO – 10h30 – Eucaristia na Venerável
Ordem Terceira de São Francisco.
19 DE NOVEMBRO – 10h30 – Festa da Luz (3º Ano de
Catequese);
19 DE NOVEMBRO – 20h00 – Magusto Paroquial.

FOLHA DOMINICAL
DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM
13 DE NOVEMBRO DE 2022

CICLO C
ANO XLIII - N.º51

SOLENIDADE DE CRISTO REI – No próximo domingo, dia
20 de novembro, celebraremos a Solenidade de Nosso
Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Por esse motivo,
todos os elementos das Confrarias e movimentos devemse fazer representar na Eucaristia das 11h30, para renovar
os votos de fidelidade pastoral a Cristo Rei.
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 nona
edição do Jantar Convívio de Natal e Angariação de Fundos
da Paróquia de Vila do Conde. Será uma oportunidade para
se realizar um convívio autêntico 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 9 de dezembro, pelas 20h.
REUNIÃO DE IRMÃOS - A mesa da assembleia-geral com
a colaboração da mesa administrativa da Confraria de
Nª Srª da Lapa e São Bartolomeu, convida o grupo coral,
as zeladoras dos altares, os Ministros da Comunhão, os
leitores e todos os irmãos da Confraria para uma reunião
de assuntos de interesse da igreja e ato eleitoral, a realizarse no salão da igreja de Nossa Senhora da Lapa, no dia 18
novembro de 2002, pelas 21h.
RENOVAÇÃO DA CONSAGRAÇÃO DOS LARES DE VILA
DO CONDE AO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA - A
Renovação da Consagração dos lares de Vila do Conde
ao Imaculado Coração de Maria 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. “Que peçam a Paz
ao Imaculado Coração de Maria, que Deus lha entregou a
Ela…” (livro das Memórias da Irmã Lúcia)
TERÇO – Dia 15: Cândida Machado; Dia 16: Lucília Lima;
Dia 17: Conferência Vicentina; Dia 18: Adolfo Lima; Dia 19:
Rui Maia; Dia 20: Movimento Carismático.

XIV MAGUSTO PAROQUIAL - Magusto é juntar
grupos de amigos e família, é assar castanhas, é beber
vinho, é dançar até cansar, é cantar à desgarrada...
Magusto é festejar o S. Martinho, aquele soldado
romano que passou por um mendigo quase nu e, não
tendo o que lhe dar, cortou com a espada a sua própria
capa ao meio e vestiu-o. Magusto é tempo de dar e de
festejar! No dia 19 de novembro, pelas 20h00, a
Paróquia de S. João Baptista de Vila do Conde irá
dinamizar o XIV Magusto Paroquial, promovendo o
convívio desta grande família.
Este ano teremos novamente a possibilidade de
reserva de mesas de 8, 10 ou 12 pessoas. Garanta a
sua mesa ou o seu bilhete avulso, até 15 de novembro,
no Cartório Paroquial. Contamos com a vossa alegria!
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

O Julgamento final, Jean Cousin, 1585, Museu do Louvre

REFLETIR A PALAVRA
No XXXIII Domingo do tempo comum,
que hoje celebramos, a liturgia toca um
ponto fundamental da nossa Fé: o fim
dos tempos e angústia que por vezes nos
rouba a esperança. Jesus não aponta datas
nem antecipa eventos, responde com o
realismo das coisas menos boas que todos
viveremos e com a garantia libertadora da
Sua permanência a nosso lado. Ao longo
da vida não faltarão falsos apelos, falências
anímicas e muitas frustrações; contudo, no
final que não conhecemos estará garantido
o acolhimento do Deus que Se deu a
conhecer aos homens.

LITURGIA DA PALAVRA - DOMINGO XXXIII DO TEMPO COMUM - ANO C
LEITURA I Mal 3, 19-20a

LEITURA II 2 Tes 3, 7-12

EVANGELHO – Lc 21, 5-19

«Para vós nascerá o sol de justiça»

«Quem não quer trabalhar, também não deve comer»

«Pela vossa perseverança salvareis as vossas almas»

O profeta anuncia o “Dia do
Senhor”, expressão que na
Bíblia significa uma intervenção especial de Deus,
por vezes de castigo, mas
sempre em ordem à salvação. Nesta leitura, o Dia do
Senhor apresenta-se como
dia de castigo, “ardente
como uma fornalha”, para
os ímpios; mas para os justos, 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
finalmente Jesus Cristo.

A consciência que os cristãos têm do fim dos tempos
e da vida futura em nada
os deve afastar de olharem
para esta vida com interesse, entregando-se ao trabalho 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.

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 prometelhes a sua assistência até
ao fim e será no fim que
se encontrará a plenitude da salvação.

LEITURA DA PROFECIA DE MALAQUIAS

LEITURA DA SEGUNDA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO
SÃO PAULO AOS TESSALONICENSES

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
SEGUNDO SÃO LUCAS

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.

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 ficará 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
fim». 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, conduzindovos 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».

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.
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.
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.

ALELUIA
Repete-se

Palavra do Senhor.

Lc 21, 28

Refrão: Aleluia. Repete-se
Erguei-vos e levantai a cabeça,
porque a vossa libertação está próxima.

Refrão

		

Refrão

Palavra da salvação.
Refrão

