
REFLETIR A PALAVRA
A liturgia do 11º Domingo do Tempo Comum convida-nos a olhar para 
a vida e para o mundo com confi ança e esperança. Deus, fi el ao seu 
plano de salvação, continua, hoje como sempre, a conduzir a história 
humana para uma meta de vida plena e de felicidade sem fi m.
Na primeira leitura, o profeta Ezequiel assegura ao Povo de Deus, 
exilado na Babilónia, que Deus não esqueceu a Aliança, nem as 
promessas que fez no passado. Apesar das vicissitudes, dos desastres 
e das crises que as voltas da história comportam, Israel deve continuar 
a confi ar nesse Deus que é fi el e que não desistirá nunca de oferecer 
ao seu Povo um futuro de tranquilidade, de justiça e de paz sem fi m.
O Evangelho apresenta uma catequese sobre o Reino de Deus – essa 
realidade nova que Jesus veio anunciar e propor. Trata-se de um 
projeto que, avaliado à luz da lógica humana, pode parecer condenado 
ao fracasso; mas ele encerra em si o dinamismo de Deus e acabará 
por chegar a todo o mundo e a todos os corações. Sem alarde, sem 
pressa, sem publicidade, a semente lançada por Jesus fará com que 
esta realidade velha que conhecemos vá, aos poucos, dando lugar ao 
novo céu e à nova terra que Deus quer oferecer a todos.
A segunda leitura recorda-nos que a vida nesta terra, marcada 
pela fi nitude e pela transitoriedade, deve ser vivida como uma 
peregrinação ao encontro de Deus, da vida defi nitiva. O cristão deve 
estar consciente de que o Reino de Deus (de que fala o Evangelho de 
hoje), embora já presente na nossa atual caminhada pela história, só 
atingirá a sua plena maturação no fi nal dos tempos, quando todos 
os homens e mulheres se sentarem à mesa de Deus e receberem de 
Deus a vida que não acaba. É para aí que devemos tender, é essa a 
visão que deve animar a nossa caminhada.

[Cf. http://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2056]
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AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 18/06 – Convívio do Clero Arciprestal; 
Dia 22/06-18h00 – Eucaristia na Igreja de São Francisco;
Dia 22/06-19h00 – 43º Aniversário Agrupamento de Escuteiros 
439 – São João Baptista de Vila do Conde;
Dia 23/06-18h00 – Eucaristia na Igreja de santa Clara;
Dia 24/06-15h30 – Eucaristia Solene em honra de S. João, 
seguida de procissão;

FESTA DE SÃO JOÃO – Informamos que em virtude das 
festividades em honra de São João celebraremos Eucaristia 
na Igreja Matriz nos seguintes horários: 10h00, 12h00 e 
as 15h30, acontecendo de seguida a procissão pelas ruas 
da cidade. Fundamentalmente, será importante perceber 
que a procissão é sempre o prolongamento da celebração 
acontecida dentro da Igreja, transpondo para o exterior a 
manifestação da fé dos fi éis, levando pelas ruas da cidade, vila 
ou aldeia, os elementos icónicos da fé professada, celebrada, 
vida, anunciada e, assim, amplamente contemplada por 
todos. 

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 decorrer no cartório 
paroquial até 30 de junho, mediante a apresentação da 
cédula da Vida Cristã/ certidão de Batismo e uma fotografi a 
da criança.

CATEQUESE PAROQUIAL – O ano catequético 2017/2018 está 
a chegar ao fi m. No entanto, esta pausa para retemperar 
forças e para preparar um novo ano não nos deve afastar 
do encontro semanal com o Senhor, na Eucaristia. Todos os 
Domingos, a Eucaristia das 12h continua a ser dinamizada 
pela catequese, mostrando que fazemos férias do nosso 
quotidiano, das nossas tarefas e dos nossos ritmos exigentes, 
mas não fazemos férias do Senhor. 

CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL – Vimos, por este meio, 
convocar todos os membros do C.P.P para uma reunião, 
no dia 04 de julho, às 21h30, no Centro Pastoral Paroquial. 
A presença de todos será altamente necessária para que a 
paróquia progrida na execução das atividades pastorais a 
que se propõe! 

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO – Durante o 
Ano Pastoral, em comunhão com os vários movimentos 
paroquiais, todas as quartas, fomos promovendo momentos 
propícios para “Celebrar a fé, Adorar a Jesus Cristo”. 
Estes momentos de Adoração ao Santíssimo Sacramento, 
que tantos frutos têm dado à Pastoral Paroquial, cessam de 
20 de junho a 31 de agosto. 
A 5 de setembro, às 17h30, retomaremos estes momentos 
únicos de encontro particular com o Divino Mestre. Até lá, 
fi ca uma saudação amiga a todos os fi éis assíduos a estes 
atos litúrgicos!

TERÇO – Dia 18: Almerinda Barbosa; Dia 19: Florentina Dias; 
Dia 20: Grupo Bíblico; Dia 21: Amélia Pereira; Dia 22: Cândida 
Machado; Dia 23: Marcelino Vidal; Dia 24: - .

DESTAQUE
PASSEIO PAROQUIAL – No dia 22 de julho a Comunidade 
Paroquial de São João Batista vai viver um dia de “Convívio 
Paroquial” fora de portas. Este ano elegemos o Santuário 
da Nossa Senhora do Castelinho, na freguesia de Avessadas, 
Concelho de Marco de Canaveses.
A participação nesta iniciativa implica a aquisição de 
um bilhete que servirá de inscrição. Os bilhetes estão 
disponíveis no cartório, nos Centros de Culto e ainda junto 
de alguns dos nossos colaboradores. Cada bilhete terá o 
custo de 7,5€ (sete euros e cinquenta cêntimos) e o número 
do bilhete será o número do banco que o paroquiano 
ocupará no autocarro. O transporte e o convívio fi carão 
à responsabilidade da equipa organizadora. As famílias 
participantes terão somente que levar o “farnel” para a 
hora do almoço.
Em breves traços, a iniciativa inicia pelas 8h, com a saída 
de Vila do Conde. Pelas 11h celebraremos Eucaristia 
comunitária, seguindo-se o almoço, ao estilo de piquenique. 
Da parte da tarde teremos animação, jogos tradicionais e 
encerraremos o dia com uma sardinhada promovida pela 
Comissão Organizadora.
O Rev. Prior deixa um apelo amigo para que todas as 
famílias da comunidade se inscrevam, com a promessa de 
um dia inesquecível para todos! 

ORDENAÇÃO PRESBITERAL – No sacramento da 
Ordem alguns dentre os fi éis são constituídos ministros 
sagrados, isto é, são consagrados e delegados a fi m de 
que, personifi cando Cristo, apascentem o povo de Deus, 
desempenhando o múnus de ensinar, santifi car e governar 
(cf. Direito Canónico de 1983: Cânon 1008). A ordenação 
presbiteral do Sr. Diácono Filipe Alves acontecerá no 
Santuário do Sameiro, a 15 de julho de 2018, pelas 15h30. A 
comunidade paroquial de S. João Baptista poderá associar-
se a esta celebração, demonstrando o afeto e estima que 
nutre pelo Sr. Diácono e pela Igreja, orgulhando-se de ver 
a Igreja a crescer e novas vocações a surgir. A partir de 11 
de junho, os interessados devem adquirir um bilhete nos 
locais habituais. Este tem o valor de 5€ e assegura um lugar 
no autocarro. Consoante as listas dos bilhetes adquiridos, 
serão distribuídos os lugares específi cos e avisados os 
responsáveis dos vários movimentos/confrarias/centros de 
culto.

Parábola do grão de mostarda, Piety Choy

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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Foi talvez esta passagem 
do profeta que ofereceu 
a Jesus ocasião para an-
unciar as duas pequenas 
parábolas que vamos 
escutar no Evangelho. 
O profeta mostra-nos 
como de um pequeno 
ramo Deus pode fazer o 
começo de uma árvore 
frondosa. Assim foram 

os princípios e depois o desenvolvimento do reino de Deus, 
porque o vigor da vida de Deus aí estava. 

LEITURA I Ez 17, 22-24       

«Elevo a árvore modesta»       

A pregação de Jesus, ao 
apresentar o mistério do 
reino de Deus, e, depois, 
a pregação continuada 
na Igreja, é comparada 
a uma sementeira. O 
seu desenvolvimento é 
lento, mas constante e 
vigoroso, porque é forte 
a vitalidade da semente, 
que é a Palavra de Deus. 

É essa a vitalidade que a faz germinar, crescer, chegar à hora 
da colheita. A humildade dos começos não é obstáculo à gran-
deza que o reino de Deus há-de atingir na hora da ceifa. 

EVANGELHO Mc 4, 26-34       
«A menor de todas as sementes torna-se a maior 

de todas as plantas da horta» 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «O reino 
de Deus é como um homem que lançou a semente 
à terra. Dorme e levanta-se, noite e dia, enquanto 
a semente germina e cresce, sem ele saber como. 
A terra produz por si, primeiro a planta, depois a 
espiga, por fi m o trigo maduro na espiga. E quando 
o trigo o permite, logo se mete a foice, porque já 
chegou o tempo da colheita». Jesus dizia ainda: 
«A que havemos de comparar o reino de Deus? 
Em que parábola o havemos de apresentar? É 
como um grão de mostarda, que, ao ser semeado 
na terra, é a menor de todas as sementes que há 
sobre a terra; mas, depois de semeado, começa a 
crescer e torna-se a maior de todas as plantas da 
horta, estendendo de tal forma os seus ramos que 
as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra». 
Jesus pregava-lhes a palavra de Deus com muitas 
parábolas como estas, conforme eram capazes de 
entender. E não lhes falava senão em parábolas; 
mas, em particular, tudo explicava aos seus 
discípulos.  

Palavra da salvação.

O cristão vive neste mun-
do sempre numa grande 
tensão entre a experiên-
cia diária desta vida e a 
como que a saudade da 
vida futura, como exila-
do mas cheio de esperan-
ça, sem nunca perder de 
vista o termo para onde 
caminha. Lá há-de encon-
trar toda a sua vida nas 

mãos de Deus, com o que nela tiver feito de bom ou de mau. 

LEITURA II 2 Cor 5, 6-10   
«Empenhamo-nos em agradar ao Senhor, 

quer continuemos a habitar neste corpo, quer tenhamos de sair dele» 

ALELUIA        

Refrão: Aleluia. Repete-se

A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo: 
quem O encontrar permanecerá para sempre. 

    Refrão

LEITURA DA SEGUNDA EPÍSTOLA DO 
APÓSTOLO S. PAULO AOS CORÍNTIOS   

Irmãos: Nós estamos sempre cheios de confi ança, 
sabendo que, enquanto habitarmos neste corpo, 
vivemos como exilados, longe do Senhor, pois 
caminhamos à luz da fé e não da visão clara. E 
com esta confi ança, preferíamos exilar-nos do 
corpo, para irmos habitar junto do Senhor. Por 
isso nos empenhamos em ser-Lhe agradáveis, quer 
continuemos a habitar no corpo, quer tenhamos de 
sair dele. Todos nós devemos comparecer perante 
o tribunal de Cristo, para que receba cada qual o 
que tiver merecido, enquanto esteve no corpo, 
quer o bem, quer o mal.  
       Palavra do Senhor.

LEITURA DA PROFECIA DE EZEQUIEL       
  

Eis o que diz o Senhor Deus: «Do cimo do cedro 
frondoso, dos seus ramos mais altos, Eu próprio 
arrancarei um ramo novo e vou plantá-lo num 
monte muito alto. Na excelsa montanha de Israel 
o plantarei e ele lançará ramos e dará frutos e 
tornar-se-á um cedro majestoso. Nele farão ninho 
todas as aves, toda a espécie de pássaros habitará 
à sombra dos seus ramos. E todas as árvores do 
campo hão-de saber que Eu sou o Senhor; humilho 
a árvore elevada e elevo a árvore modesta, faço 
secar a árvore verde e reverdeço a árvore seca. Eu, 
o Senhor, digo e faço».         

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL                   
Salmo 91 (92), 2-3.13-14.15-16 (R. cf. 2a) 

Refrão: É bom louvar-Vos, Senhor.                                 Repete-se

É bom louvar o Senhor 
e cantar salmos ao vosso nome, ó Altíssimo, 
proclamar pela manhã a vossa bondade 
e durante a noite a vossa fi delidade.                                     Refrão 

O justo fl orescerá como a palmeira, 
crescerá como o cedro do Líbano; 
plantado na casa do Senhor, 
fl orescerá nos átrios do nosso Deus.                                    Refrão 

 


