
REFLETIR A PALAVRA
O tema deste domingo é, evidentemente, o Espírito 
Santo. Dom de Deus a todos os crentes, o Espírito dá 
vida, renova, transforma, constrói comunidade e faz 
nascer o Homem Novo.
O Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã, 
reunida à volta de Jesus ressuscitado. Para João, 
esta comunidade passa a ser uma comunidade 
viva, recriada, nova, a partir do dom do Espírito. É o 
Espírito que permite aos crentes superar o medo e as 
limitações e dar testemunho no mundo desse amor 
que Jesus viveu até às últimas consequências.
Na primeira leitura, Lucas sugere que o Espírito é a 
lei nova que orienta a caminhada dos crentes. É Ele 
que cria a nova comunidade do Povo de Deus, que faz 
com que os homens sejam capazes de ultrapassar as 
suas diferenças e comunicar, que une numa mesma 
comunidade de amor, povos de todas as raças e 
culturas.
Na segunda leitura, Paulo avisa que o Espírito é a 
fonte de onde brota a vida da comunidade cristã. É Ele 
que concede os dons que enriquecem a comunidade 
e que fomenta a unidade de todos os membros; por 
isso, esses dons não podem ser usados para benefício 
pessoal, mas devem ser postos ao serviço de todos.
[Cf. http://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?cid=my-calendar&mc_id=1443]
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AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 22/05 – Recoleções para o Clero;
Dia 26/05 - 11h00 –  Batismos na Igreja Matriz;
Dia 26/05 - 12h00 –  Bodas de Ouro na Igreja Matriz;
Dia 26/05 - 16h00 –  Batismos na Igreja Matriz;
Dia 26/05 - 19h00 –  Bodas de Prata na Igreja Matriz;
Dia 26/05 - 21h30 –  Encerramento do Mês de Maria em 
Formariz;
Dia 27/05 –  Peregrinação a Nossa Senhora da Saúde;

PÁSCOA 2018
“PASSOS DE ESPERANÇA: LIBERTAR PARA CAMINHAR”.
Estou revestido do Espírito de Deus mas, muitas vezes, pa-
rece que deixei que Ele adormecesse em mim. É necessário 
reavivar o Espírito de Deus que está em nós. Irei pôr um dos 
dons que Deus me deu a render: cantar, ler, ensinar, orga-
nizar, limpar, adornar, corrigir, animar? Descobrirei em mim 
um novo dom com o qual “incendiarei” o mundo à minha 
volta durante este ano.

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 estão a decorre 
no cartório paroquial, desde o dia 14 de maio, até 30 de 
junho, mediante a apresentação da cédula da Vida Cristã/ 
certidão de Batismo e uma fotografi a da criança. 

OFERTÓRIO PARA OS MOVIMENTOS DE APOSTOLADO 
– Neste 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. 

CENÁCULO MARIANO – No próximo dia 24 de maio haverá 
Cenáculo Mariano, pelas 21h, na Igreja do Desterro. Desta 
celebração consta recitação do terço, adoração ao SS 
Sacramento e Eucaristia com pregação presidia pelo Rev. 
Padre José Lima, franciscano. 

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, 
assim como na Igreja da Lapa, às 11h. Deixamos o apelo à 
comunidade para que participe nas Eucaristias das 10h e 
das 19h, na Igreja Matriz.

TERÇO – Dia 21: Almerinda Barbosa; Dia 22: Isabel C. Veiga; 
Dia 23: LIAM; Dia 24: D. Alzira; Dia 25: Cândida Machado; Dia 
26: Marcelino Vidal; Dia 27: Edite Matos.

DESTAQUE
CORPO DE DEUS – No próximo dia 31 de maio teremos 
na Paróquia de S. João Baptista de Vila do Conde as 
festividades do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. 
Nesse contexto, e já no dia 30, haverá a Adoração ao 
SS. Sacramento, que terá início às 15h00 e terminará 
às 00.00h. Convidamos todos os paroquianos a uma 
conversa com Jesus, apresentando-lhe as angústias, 
preocupações, um louvor ou agradecimento. Esta 
Adoração será levada a cabo por diversos movimentos 
da nossa Paróquia. 
No dia 31 de maio, as crianças do 3º ano da catequese vão, 
pela primeira vez, receber Jesus na hóstia consagrada. 
A celebração iniciará pelas 11h na Igreja Matriz, pelo 
que pedimos aos demais paroquianos que optem por 
participar na eucaristia vespertina ou na Eucaristia 
Solene das 16h00, permitindo assim que os familiares 
e amigos possam viver este momento tão importante 
com as crianças. Em comunidade, acolhamo-las com 
alegria e rezemos por elas e pelas suas famílias.
Às 16h00 teremos a Eucaristia Solene do Corpo de Deus. 
Terminada a Eucaristia, haverá a Procissão do Corpo de 
Deus que percorrerá algumas ruas da nossa Paróquia. 
Para isso, solicitamos aos respetivos moradores que 
coloquem nas varandas ou janelas colchas e que 
prepararem fl ores para lançarem à passagem da mesma. 
Interpretemos este ato como um gesto de louvor. 

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. Tam-
bém 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 fi m do mês de maio, mês especialmente 
dedicado à Virgem Santa Maria. Este ano, divido às Sol-
enidade 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. 

Pentecostes, Jean Restout, 1732 

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@tipogra� adoave.pt | www.tipogra� a-doave.pt
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De harmonia com a promessa 
de Jesus, o Espírito Santo, mani-
festando a Sua presença sob os 
sinais sensíveis do vento e do 
fogo, desce sobre os Apósto-
los, transforma-os totalmente e 
consagra-os para a missão, que 
Jesus lhes confi ara. 
Com este Batismo no Espírito 
Santo, nascia assim, ofi cial-
mente, a Igreja. Nesse dia, ho-
mens separados por línguas, cul-
turas, raças e nações, começa-
vam a reunir-se no grande Povo 

de Deus num movimento que só terminará com a Vinda fi nal de Jesus. 

LEITURA I Atos 2, 1-11 

«Todos fi caram cheios do Espírito Santo e começaram a falar»  

Com a Páscoa, inicia-se a 
nova Criação. E, como na 
primeira, também agora o 
Espírito Santo está presente, 
a insuflar aos homens, 
mortos pelo pecado, a 
vida nova do Ressuscitado. 
Jorrando do Corpo 
glorificado de Cristo, em que 
se mantêm as cicatrizes da 
Paixão, o Sopro purificador 
e recriador do mesmo Deus, 

comunica-se aos Apóstolos. Apodera-se deles, a fim de que possam 
prolongar a obra da nova Criação, e assim a humanidade, reconciliada 
com Deus, conserve sempre a paz alcançada em Jesus Cristo. 

EVANGELHO Jo 20, 19-23           
«Assim como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós: 

Recebei o Espírito Santo» 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO           

Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando 
fechadas as portas da casa onde os discípulos se 
encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, 
apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: «A paz esteja 
convosco». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os 
discípulos fi caram cheios de alegria ao verem o Senhor. 
Jesus disse-lhes de novo: «A paz esteja convosco. Assim 
como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós». Dito 
isto, soprou sobre eles e disse-lhes: «Recebei o Espírito 
Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhes-
ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes ser-lhes-ão 
retidos».  

Palavra da salvação.

O Espírito Santo é «a alma da 
Igreja». É Ele que dá aos Após-
tolos a perfeita compreensão 
do Mistério Pascal e os leva a an-
unciar a Ressurreição a todos os 
homens, sem exceção. É por Ele 
que nós acreditamos que Jesus 
é Deus e essa nossa fé se man-
tém. É Ele que enriquece o Cor-
po Místico com dons e carismas, 
numa grande variedade de vo-
cações, ministérios e atividades. 
É Ele que, ao mesmo tempo que 
nos distingue, dando-nos uma 

personalidade própria dentro da Igreja, nos põe em comunhão uns com os out-
ros, de tal modo que a diversidade não destrói a unidade. 

LEITURA II 1 Cor 12, 3b-7.12-13              
«Todos nós fomos batizados num só Espírito, 

para formarmos um só Corpo» 

ALELUIA                                                                          

Refrão: Aleluia.                                                                 Repete-se

Vinde, Espírito Santo, 
enchei os corações dos vossos fi éis 
e acendei neles o fogo do vosso amor. 
                                                                                         Refrão

LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DO 
APÓSTOLO S. PAULO AOS CORÍNTIOS            

Irmãos: Ninguém pode dizer «Jesus é o Senhor» a não 
ser pela ação do Espírito Santo. De facto, há diversidade 
de dons espirituais, mas o Espírito é o mesmo. Há 
diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. 
Há diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera 
tudo em todos. Em cada um se manifestam os dons do 
Espírito para o bem comum. Assim como o corpo é um 
só e tem muitos membros e todos os membros, apesar 
de numerosos, constituem um só corpo, assim também 
sucede com Cristo. Na verdade, todos nós – judeus e 
gregos, escravos e homens livres – fomos batizados num 
só Espírito, para constituirmos um só Corpo. E a todos nos 
foi dado a beber um único Espírito.          

Palavra do Senhor.

LEITURA DOS ATOS DOS APÓSTOLOS          
Quando chegou o dia de Pentecostes, os Apóstolos 
estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, 
fez-se ouvir, vindo do Céu, um rumor semelhante a 
forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se 
encontravam. Viram então aparecer uma espécie de 
línguas de fogo, que se iam dividindo, e poisou uma sobre 
cada um deles. Todos fi caram cheios do Espírito Santo e 
começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito 
lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém 
judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há 
debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reuniu-
se e fi cou muito admirada, pois cada qual os ouvia falar 
na sua própria língua. Atónitos e maravilhados, diziam: 
«Não são todos galileus os que estão a falar? Então, como 
é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? 
Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, 
da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia 
e da Panfília, do Egipto e das regiões da Líbia, vizinha de 
Cirene, colonos de Roma, tanto judeus como prosélitos, 
cretenses e árabes, ouvimo-los proclamar nas nossas 
línguas as maravilhas de Deus».  

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 103 (104), 1ab e 24ac.29bc-30.31.34 (R. 30)  

Refrão: Enviai, Senhor, o vosso Espírito 
e renovai a face da terra.                                                    Repete-se

Bendiz, ó minha alma, o Senhor. 
Senhor, meu Deus, como sois grande! 
Como são grandes, Senhor, as vossas obras! 
A terra está cheia das vossas criaturas.                                  Refrão 

Se lhes tirais o alento, morrem 
e voltam ao pó donde vieram. 
Se mandais o vosso espírito, retomam a vida 
e renovais a face da terra.                                                           Refrão  

 


