
REFLETIR A PALAVRA
A Liturgia deste II Domingo do 
Advento traz-nos a voz incómoda 
mas absolutamente intemporal do 
nosso padroeiro, João Baptista. Ao 
anunciar a chegada, muito em breve, 
daquele que esperamos, apela a 
uma conversão consequente, que 
não se resuma a palavras fáceis nem 
a intenções momentâneas. O eco 
deste apelo chega aos nossos dias, 
ao que somos enquanto indivíduos e 
enquanto comunidade.

 DOMINGO II DO ADVENTO                                                       CICLO A
 04 DE DEZEMBRO DE 2022                                  ANO XLIV - N.º02

FOLHA DOMINICAL

AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
06 DE DEZEMBRO – 11h00 – Celebração de Natal na UCCI 
– Santa Casa
06 DE DEZEMBRO – 16h00 – Celebração de Natal na Casa 
das Rosas – Santa Casa
06 DE DEZEMBRO – 21h30 – Reuniões com Coordenadores 
de Catequese;
08 DE DEZEMBRO – 12h30 – Batismo na Igreja Matriz;
08 DE DEZEMBRO – 15h00 – A Renovação da Consagração 
dos lares de Vila do Conde ao Imaculado Coração de Maria 
(junto ao Centro Paroquial de Caxinas);
09 DE DEZEMBRO – 10h30 – Eucaristia na Venerável 
Ordem Terceira de São Francisco;
09 DE DEZEMBRO - 21h30 – Jantar de Natal;
10 DE DEZEMBRO – 09h30 – Confissões na igreja Matriz.

CAMINHADA ADVENTO E NATAL 2022/2023
“DEUS VISITA-TE: SÊ ANFITRIÃO!”

Senhor Jesus, aguardamos a tua visita.

Derrama sobre nós a água que cura o coração.

Ajuda-nos a abrir as portas do nosso coração

para te acolher nos pecadores

que batem à nossa porta,

à espera que sejamos os anfitriões

de uma nova humanidade.

Ámen!

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) 

RECOLHA SOLIDÁRIA – A fé que professamos e celebramos 
deve ganhar rosto em gestos e vivências solidárias. Neste 
sentido, no fim-de-semana 10 e 11 de dezembro, numa 
tentativa de ajuda solícita a quem mais necessita, no final 
das celebrações dominicais, procederemos à recolha de 
géneros alimentares.
Desde já agradecemos a colaboração! 

SOCIEDADE DE S. VICENTE PAULO - Dias 10 e 11 de 
dezembro, nas Eucaristias dominicais, será realizado o 2º 
Peditório Anual da Conferência Vicentina Masculina de Vila 
do Conde. Apelo para que todos os cristãos colaborem!  

TERÇO – Dia 06: Cândida Machado; Dia 07: Lucília Lima; 
Dia 08: Germana Carneiro; Dia 09: Adolfo Lima; Dia 10: 
L.I.A.M.; Dia 11: Edite Matos.

DESTAQUE
   

 

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. Os bilhetes já estão disponíveis no Cartório Paroquial.

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 
arrependermo-nos e limpar toda a nódoa do nosso coração. 
Para isso, todos somos convidados a participar nas Confissões do 
Advento, a 10 de dezembro, das 09h30 às 12h00, na Igreja Matriz. 
Para melhor nos prepararmos para esse momento, disponibilizamos  
um tríptico com uma reflexão e um exame de consciência. Levem e 
utilizem este subsídio!

A pregação de S. João Baptista, 1634-35, Rembrandt van Rijn, 
Gemäldegalerie der Staatlichen Museen zu Berlin (Alemanha)
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LITURGIA DA PALAVRA - DOMINGO II DO ADVENTO  - ANO A

O Profeta anuncia o Enviado de 
Deus como Alguém que será un-
gido pelo Espírito Santo. É isto 
mesmo que significa a palavra 
Messias e o nome de Cristo, o 
Ungido. Um dia, Jesus aplicará 
a Si mesmo outra passagem do 
mesmo profeta que O apresenta 
igualmente como o Ungido de 
Deus. Jesus é realmente o Un-
gido, o Cristo de Deus e o Salva-
dor dos homens. Pela sua ação 
salvadora, Ele vem reconduzir os 

homens ao novo paraíso, prefigurado nas imagens que, nesta leitura, recordam o 
paraíso perdido. 

LEITURA I Is 11, 1-10
«Julgará os infelizes com justiça» 

João Baptista, que veio à 
frente do Senhor a preparar-
Lhe o caminho, é a grande 
figura deste Domingo. Para 
nós ele é também, hoje, 
o Precursor. E o caminho 
que nos aponta para nos 
levar a Jesus, ao reino dos 
Céus, é logo de início, a 
conversão, a penitência, o 
arrependimento em relação 
aos nossos caminhos mal 
andados, para que nos 

lancemos pelos caminhos de Jesus, que levam ao Pai. Só por aí se pode 
ir ao encontro do Senhor que vem; é esse o caminho do Advento. 

EVANGELHO Mt 3, 1-12 
«Arrependei-vos, porque está perto o reino dos Céus» 

   

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naqueles dias, apareceu João Baptista a pregar no deserto 
da Judeia, dizendo: «Arrependei-vos, porque está perto o 
reino dos Céus». Foi dele que o profeta Isaías falou, ao dizer: 
«Uma voz clama no deserto: ‘Preparai o caminho do Senhor, 
endireitai as suas veredas’». João tinha uma veste tecida com 
pêlos de camelo e uma cintura de cabedal à volta dos rins. O 
seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Acorria a ele 
gente de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região do 
Jordão; e eram batizados por ele no rio Jordão, confessando 
os seus pecados. Ao ver muitos fariseus e saduceus que 
vinham ao seu batismo, disse-lhes: «Raça de víboras, quem 
vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Praticai ações 
que se conformem ao arrependimento que manifestais. Não 
penseis que basta dizer: ‘Abraão é o nosso pai’, porque eu 
vos digo: Deus pode suscitar, destas pedras, filhos de Abraão. 
O machado já está posto à raiz das árvores. Por isso, toda 
a árvore que não dá fruto será cortada e lançada ao fogo. 
Eu batizo-vos com água, para vos levar ao arrependimento. 
Mas Aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu e 
não sou digno de levar as suas sandálias. Ele batizar-vos-á no 
Espírito Santo e no fogo. Tem a pá na sua mão: há-de limpar 
a eira e recolher o trigo no celeiro. Mas a palha, queimá-la-á 
num fogo que não se apaga».

Palavra da salvação.

Jesus Cristo é o Salvador de 
todos os homens. Se nasceu 
entre os judeus, Ele nasceu 
para todos os povos. Se hoje é 
reconhecido apenas pelos cris-
tãos, Ele veio chamar à mesma 
Aliança com o Pai todos os po-
vos. As promessas feitas aos 
Patriarcas e Profetas no An-
tigo Testamento destinavam-
se a todas as nações e foram 
então uma preparação, como 
ainda hoje nos preparam a nós 

para O reconhecermos e acolhermos, porque Ele continua a vir. 

LEITURA II Rom 15, 4-9 
Cristo salva todos os homens 

ALELUIA  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

LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO 
SÃO PAULO AOS ROMANOS

Irmãos: Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para 
nossa instrução, a fim de que, pela paciência e consolação 
que vêm das Escrituras, tenhamos esperança. O Deus da 
paciência e da consolação vos conceda que alimenteis os 
mesmos sentimentos uns para com os outros, segundo 
Cristo Jesus, para que, numa só alma e com uma só voz, 
glorifiqueis a Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo. Acolhei-
vos, portanto, uns aos outros, como Cristo vos acolheu, para 
glória de Deus. Pois Eu vos digo que Cristo Se fez servidor 
dos judeus, para mostrar a fidelidade de Deus e confirmar as 
promessas feitas aos nossos antepassados. Por sua vez, os 
gentios dão glória a Deus pela sua misericórdia, como está 
escrito: «Por isso eu Vos bendirei entre as nações e cantarei a 
glória do vosso nome». 

Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS
Naquele dia, sairá um ramo do tronco de Jessé e um rebento 
brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o espírito do 
Senhor: espírito de sabedoria e de inteligência, espírito 
de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e 
de temor de Deus. Animado assim do temor de Deus, não 
julgará segundo as aparências, nem decidirá pelo que ouvir 
dizer. Julgará os infelizes com justiça e com sentenças retas 
os humildes do povo. Com o chicote da sua palavra atingirá o 
violento e com o sopro dos seus lábios exterminará o ímpio. A 
justiça será a faixa dos seus rins e a lealdade a cintura dos seus 
flancos. O lobo viverá com o cordeiro e a pantera dormirá 
com o cabrito; o bezerro e o leãozinho andarão juntos e 
um menino os poderá conduzir. A vitela e a ursa pastarão 
juntamente, suas crias dormirão lado a lado; e o leão comerá 
feno como o boi. A criança de leite brincará junto ao ninho 
da cobra e o menino meterá a mão na toca da víbora. Não 
mais praticarão o mal nem a destruição em todo o meu santo 
monte: o conhecimento do Senhor encherá o país, como 
as águas enchem o leito do mar. Nesse dia, a raiz de Jessé 
surgirá como bandeira dos povos; as nações virão procurá-la 
e a sua morada será gloriosa. 

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 71 (72), 2.7-8.12-13.17 (R. cf. 7)  

Refrão: Nos dias do Senhor nascerá a justiça 
e a paz para sempre.  Repete-se

Ó Deus, dai ao rei o poder de julgar 
e a vossa justiça ao filho do rei. 
Ele governará o vosso povo com justiça 
e os vossos pobres com equidade.  Refrão 

Florescerá a justiça nos seus dias 
e uma grande paz até ao fim dos tempos. 
Ele dominará de um ao outro mar, 
do grande rio até aos confins da terra.  Refrão 

  


