AGENDA PARO QUIAL

AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:

Dia 16/05 - 19h00 – Bodas de Prata na Igreja Matriz;
Dia 17/05 - 09h30 – Reunião Programação do Ano Pastoral
2018/2019;
Dia 19/05 - 10h00 – Confissões para Festa da Eucaristia (3º
Ano de Catequese);
Dia 19/05 - 18h00 – Eucaristia Capela Bairro dos Pescadores;
Dia 19/05 - 21h30 – Vigília de Pentecostes;
Dia 20/05-12h00 – Festa do Compromisso - 9º ano
Catequese;
Dia 20/05-13h00 – Batismos na Igreja Matriz;

PÁSCOA 2018
“PASSOS
DE
ESPERANÇA:
LIBERTAR
PARA
CAMINHAR”.
Jesus sobe aos Céus, nós descemos a montanha para o
mundo concreto, sedento de Deus, necessitado de pessoas livres e de pés calçados com umas simples sandálias.
Irei falar de Deus, levar a Boa Nova a alguém mais desligado, com coragem e sem medo de qualquer resistência,
confiante no poder d’Aquele que se senta à direita do Pai.
OFERTÓRIO PARA MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
- Neste domingo, dia 13 de maio celebra-se mais um Dia
Mundial das Comunicações Sociais. Todos os ofertórios
paroquiais, inclusive dos Centros de Culto, revertem
para os Meios de Comunicação Sociais. Apelamos à
colaboração de todos os paroquianos.
VIGÍLIA DE PENTECOSTES - No próximo sábado, dia 19 de
maio, às 21h30, na Igreja Matriz, celebraremos a Vigília
de Pentecostes. Em comunidade reunida, vigiaremos
em oração a descida do Espírito Santo, à semelhança do
sucedido na vida sobre Maria e os Apóstolos reunidos nos
Cenáculo.
OFERTÓRIO PARA OS MOVIMENTOS DE APOSTOLADO No próximo Domingo, Solenidade de Pentecostes, todos
os ofertórios paroquiais, inclusive dos centros de culto,
revertem para os Movimentos de Apostolado. Apelamos
à generosidade de todos os paroquianos.
PEREGRINAÇÃO ARCIPRESTAL À SENHORA DA SAÚDE A nossa comunidade vai associar-se, no dia 27 de maio,
à peregrinação arciprestal à Senhora da Saúde. Dando
um testemunho de união e comunhão paroquial, todos
estamos convidados para, mais do que um hábito, fazer
deste momento uma expressão marcante da nossa Fé.
A concentração será pelas 8h30m, junto à Matriz da
Póvoa de Varzim de onde sairemos em grupo paroquial,
alinhados pelo estandarte da nossa Paróquia, que este
ano será transportado pela Confraria de Nª Srª da Lapa e
são Bartolomeu.
Nesse dia, tendo em conta que a paróquia está em
peregrinação, não haverá Eucaristia às 12h, na Igreja
Matriz.
TERÇO – Dia 14: Legião de Maria; Dia 15: Florentina Dias;
Dia 16: Grupo Bíblico; Dia 17: Amélia Pereira; Dia 18: Adolfo
Lima; Dia 19: Mª José Cruz; Dia 20: Mov. Carismático.

DESTAQUE
INSCRIÇÕES PARA O 1º ANO DA CATEQUESE - Preparando, já, o próximo ano de catequese (2018/2019), anuncia-se aos interessados a abertura das inscrições para
o primeiro ano da catequese. As mesmas decorrem no
cartório paroquial, a partir do dia 14 de maio, até 30 de
junho, mediante a apresentação da cédula da Vida Cristã/
certidão de Batismo e uma fotografia da criança.
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MÊS DE MARIA / ORAÇÃO MARIANA - O mês de maio é
por excelência o mês dedicado a Maria, a mãe de Jesus.
A paróquia de S. João Baptista de Vila do Conde, consciente da sua importância para os cristãos como sendo
aquela que aponta para Cristo, irá promover durante o
mês de maio a recitação diária do terço, pelas 21h30, na
Igreja Matriz de Vila do Conde, para todas as famílias,
em unidade com todos os movimentos da nossa comunidade paroquial. Participe para que possamos ser mais
família Cristã, MAIS FAMÍLIA PAROQUIAL.
Teremos também recitação do terço na capela de São
Roque às 15h e na Capela de Formariz às 18h (de segunda
a sábado e aos domingos às 8h30). No dia 12 de maio, às
21h30 realizar-se-á a Procissão de Velas em Honra de Nª.
Senhora de Fátima.
ORAÇÃO MARIANA - No dia 24 de maio, dada a tradição
e a cultura dos ranchos folclóricos da Paróquia de São
João Baptista de Vila do Conde que prevê “disputa” musical pelas 21h, a Oração Mariana “Trinta e um dias com
Maria” passará para a Igreja da Misericórdia. Também no
dia 25 de maio, devido ao ensaio geral com as crianças
que irão receber o Sacramento da Eucaristia no dia de
Corpo de Deus, a Oração Mariana, passará para o mesmo
templo.
ENCERRAMENTO DO MÊS DE MARIA - Estamos bem
próximos do fim do mês de maio, mês especialmente
dedicado à Virgem Santa Maria. Este ano, divido às Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, no dia
31 de maio, o encerramento do mês Mariano terá lugar,
no dia 26 de maio, às 21h30, na Capela de Formariz, com
Celebração da Eucaristia seguida de procissão de velas
pelas ruas do lugar.
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

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

Pormenor do Painel da Igreja da Santíssima Trindade,
Santuário de Nª Srª de Fátima
REFLETIR A PALAVRA
A Solenidade da Ascensão de Jesus que hoje celebramos sugere
que, no final do caminho percorrido no amor e na doação, está a
vida definitiva, a comunhão com Deus. Sugere também que Jesus
nos deixou o testemunho e que somos nós, seus seguidores, que
devemos continuar a realizar o projeto libertador de Deus para
os homens e para o mundo.
No Evangelho, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, ajudaos a vencer a desilusão e o comodismo e envia-os em missão,
como testemunhas do projeto de salvação de Deus. De junto
do Pai, Jesus continuará a acompanhar os discípulos e, através
deles, a oferecer aos homens a vida nova e definitiva.
Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial desta festa:
Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o projeto do Pai,
entrou na vida definitiva da comunhão com Deus – a mesma vida
que espera todos os que percorrem o mesmo “caminho” que
Jesus percorreu. Quanto aos discípulos: eles não podem ficar a
olhar para o céu, numa passividade alienante; mas têm de ir para
o meio dos homens continuar o projeto de Jesus.
A segunda leitura convida os discípulos a terem consciência da
esperança a que foram chamados (a vida plena de comunhão
com Deus). Devem caminhar ao encontro dessa “esperança”
de mãos dadas com os irmãos – membros do mesmo “corpo”
– e em comunhão com Cristo, a “cabeça” desse “corpo”. Cristo
reside no seu “corpo” que é a Igreja; e é nela que se torna hoje
presente no meio dos homens.
Cf. http://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2034]

LITURGIA DA PALAVRA  DOMINGO VII DA PÁSCOA / SOLENIDADE DA ASCENSÃO DO SENHOR  ANO B
LEITURA I Actos 1, 1-11

LEITURA II Ef 1, 17-23

EVANGELHO Mc 16, 15-20

«Elevou-Se à vista deles»

«Colocou-O à sua direita nos Céus»

«Foi elevado ao Céu e sentou-Se à direita de Deus»

sigo à direita do Pai.

O livro dos Actos dos
Apóstolos, que apresenta
a vida dos primeiros dias
da Igreja, começa pela Ascensão do Senhor; assim
nos é dado a compreender
que a Igreja continua agora a presença de Jesus entre os homens, até que Ele
venha, de novo, no fim dos
tempos, para pôr o termo
à história e nos sentar con-

A revelação última de Deus
ao homem é a de que Ele é
amor. E o testemunho de
que é assim é o facto de
Ele nos ter enviado o seu
Filho, para que, por Ele, nos
tornássemos filhos de Deus.
Nesta fraternidade divina
só o amor pode ser o móbil
de toda a atividade entre os
irmãos.

Pela sua Encarnação o Filho
de Deus desceu do Céu,
fez-se homem, assumindo
assim a condição de servo,
e humilhou-Se ainda mais,
obedecendo até à morte e
morte de cruz; mas por isso
Deus O exaltou, ressuscitando-O de entre os mortos
e fazendo-O participar da
sua glória, sentando-O à
sua direita e dando-Lhe o nome que está acima de todos os nomes, o
nome divino de Senhor: à humilhação na sua vida mortal corresponde
agora a exaltação, que na Ascensão claramente se manifesta e nos
milagres que se lhe hão-de seguir na vida da Igreja.

LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS

LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO
PAULO AOS EFÉSIOS

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
SEGUNDO SÃO MARCOS

No meu primeiro livro, ó Teófilo, narrei todas as coisas que Jesus
começou a fazer e a ensinar, desde o princípio até ao dia em que
foi elevado ao Céu, depois de ter dado, pelo Espírito Santo, as
suas instruções aos Apóstolos que escolhera. Foi também a eles
que, depois da sua paixão, Se apresentou vivo com muitas provas,
aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando-lhes do reino de
Deus. Um dia em que estava com eles à mesa, mandou-lhes que não
se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai,
«da qual – disse Ele – Me ouvistes falar. Na verdade, João baptizou
com água; vós, porém, sereis baptizados no Espírito Santo, dentro de
poucos dias». Aqueles que se tinham reunido começaram a perguntar:
«Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel?». Ele respondeulhes: «Não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai
determinou com a sua autoridade; mas recebereis a força do Espírito
Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em
Jerusalém e em toda a Judeia e na Samaria e até aos confins da terra».
Dito isto, elevou-Se à vista deles e uma nuvem escondeu-O a seus
olhos. E estando de olhar fito no Céu, enquanto Jesus Se afastava,
apresentaram-se-lhes dois homens vestidos de branco, que disseram:
«Homens da Galileia, porque estais a olhar para o Céu? Esse Jesus, que
do meio de vós foi elevado para o Céu, virá do mesmo modo que O
vistes ir para o Céu».
Palavra do Senhor.

Irmãos: O Deus de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação para O
conhecerdes plenamente e ilumine os olhos do vosso coração, para
compreenderdes a esperança a que fostes chamados, os tesouros de
glória da sua herança entre os santos e a incomensurável grandeza do
seu poder para nós os crentes. Assim o mostra a eficácia da poderosa
força que exerceu em Cristo, que Ele ressuscitou dos mortos e colocou
à sua direita nos Céus, acima de todo o Principado, Poder, Virtude e
Soberania, acima de todo o nome que é pronunciado, não só neste
mundo, mas também no mundo que há-de vir. Tudo submeteu aos
seus pés e pô-l’O acima de todas as coisas como Cabeça de toda a
Igreja, que é o seu Corpo, a plenitude d’Aquele que preenche tudo
em todos.

Naquele tempo, Jesus apareceu aos Onze e disse-lhes: «Ide por todo
o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem acreditar e
for batizado será salvo; mas quem não acreditar será condenado.
Eis os milagres que acompanharão os que acreditarem: expulsarão
os demónios em meu nome; falarão novas línguas; se pegarem em
serpentes ou beberem veneno, não sofrerão nenhum mal; e quando
impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados». E assim
o Senhor Jesus, depois de ter falado com eles, foi elevado ao Céu e
sentou-Se à direita de Deus. Eles partiram a pregar por toda a parte
e o Senhor cooperava com eles, confirmando a sua palavra com os
milagres que a acompanhavam.

SALMO RESPONSORIAL

ALELUIA

Salmo 46 (47), 2-3.6-7.8-9 (R. 6)

Palavra do Senhor.

Mt 28, 19a.20b

Refrão: Aleluia. Repete-se

Refrão: Por entre aclamações e ao som da trombeta,
ergue-Se Deus, o Senhor.
Repete-se
Povos todos, batei palmas,
aclamai a Deus com brados de alegria,
porque o Senhor, o Altíssimo, é terrível,
o Rei soberano de toda a terra.

Ide e ensinai todos os povos, diz o Senhor:
Eu estou sempre convosco
até ao fim dos tempos.
Refrão
Refrão

Deus subiu entre aclamações,
o Senhor subiu ao som da trombeta.
Cantai hinos a Deus, cantai,
cantai hinos ao nosso Rei, cantai.

Refrão

Palavra da salvação.

