
REFLETIR A PALAVRA
A festa do nascimento de João Batista leva-nos a pensar no amor 
preveniente de Deus e na importância das suas preparações para o 
acolhermos devidamente e com fruto. Deus prepara o nascimento de 
João: um anjo anuncia a Zacarias que a sua mulher, idosa e estéril, vai 
ter um fi lho, cujo nascimento alegrará a muitos; inesperadamente, o 
nome da criança não é Zacarias, mas João, cujo signifi cado é: “Deus 
faz graça”; João é enviado a preparar os caminhos do Senhor, o “ano 
de graça” do Senhor, a vinda de Jesus. Como o agricultor prepara 
o terreno antes de lhe lançar a semente, assim Deus prepara os 
tempos e os corações para receberem os seus dons. É por isso que 
havemos de viver vigilantes, de estar atentos à ação de Deus em nós 
e nos outros, para a sabermos discernir no meio dos acontecimentos 
humanos e nas mais variadas situações da nossa vida. João ajuda-nos 
a estarmos atentos a Jesus e ao que Ele quer fazer em nós e no nosso 
mundo. João acreditou e indicou Jesus aos que o seguiam: “depois de 
mim, virá alguém maior do que eu… Eis o Cordeiro de Deus!”
Por todas estas razões, a festa de hoje é um dia de alegria para a Igreja. 
E, todavia, João foi um profeta austero, que pregou a penitência com 
uma linguagem pouco amável: “Raça de víboras, quem vos ensinou 
a fugir da cólera que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de 
conversão e não vos iludais a vós mesmos, dizendo: ‘Temos por pai 
a Abraão!’” (Mt 3, 7-8). O profeta exortava a uma penitência que se 
torna alegria, alegria da purifi cação, alegria da vinda do Senhor.
A missão de João Batista é, de certo modo, a missão de todo o crente: 
preparar a vinda do Senhor, o que é mais do que simplesmente 
anunciar. É preciso por ao serviço de Jesus não só as nossas palavras, 
mas também a nossa vida toda.
[Cf. http://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=452]
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AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:

Dia 29/06-19h00 – Eucaristia em Honra de São Pedro – 
Capela de S. Pedro de Formariz;
Dia 30/06-15h30 – Batismo na Igreja Matriz;
Dia 30/06-17h30 – Convívio no Infantário D. Vitória;
Dia 01/07-13h00 – Batismos na Igreja Matriz;

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. 

PEDITÓRIO SANTA SÉ – Os ofertórios das Eucaristias do 
próximo domingo, inclusive dos Centros de Culto, revertem 
obrigatoriamente para a Cadeira de S. Pedro, Santa Sé. 
Agradece-se a generosidade dos fi éis para com a Igreja 
Universal.

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, mediante a apresentação da cédula da Vida 
Cristã/ certidão de Batismo e uma fotografi a da criança e 
terminarão a 30 de junho.

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! 

CENÁCULO MARIANO – No próximo dia 27 de junho 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.

TERÇO – Dia 25: Clarisse Alves; Dia 26: Isabel C. Veiga; Dia 
27: LIAM; Dia 28: Alzira Baptista; Dia 29: Edite Matos; Dia 30: 
Laura Calçada; Dia 01: Marcelino Vidal.

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.

Pormenor de Vitral da Igreja Matriz de São João Baptista de Vila do Conde

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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Como o Servo de Javé, João 
Baptista foi chamado a uma 
especial missão, desde que 
foi concebido o seio de sua 
mãe. Como Ele, recebeu um 
nome, um chamamento e 
uma revelação. Como Ele, 
teve que enfrentar a dureza 
e o sofrimento no desem-
penho da missão. Por isso, 
o nosso texto, retirado dos 

“Cânticos do Servo de Javé” adequa-se a João Baptista. O verdadeiro 
profeta realiza a missão, confi ando unicamente n´Aquele que o escol-
heu, chamou e enviou. E só d´Ele espera recompensa.

LEITURA I Is 49, 1-6       
«Farei de ti a luz das nações»        

O paralelismo estabelecido 
por Lucas, ao narrar a infân-
cia do Batista e a de Jesus é 
rico sob os pontos de vista 
literário e teológico. O nas-
cimento de João preanun-
cia o de Jesus. João, ainda 
no ventre materno, anuncia 
um outro Menino. O nome 
de João é prelúdio do de 
Jesus. O extraordinário 
evento da maternidade de 

Isabel prepara outro, o da maternidade de Maria. A missão de João 
faz-nos pregustar a de Jesus. Trata-se de uma única missão, em dois 
tempos; dois tempos de uma única história que se desenrola em rit-
mos alternos mas sincronizados. Não devemos contrapor a missão do 
Batista e a de Jesus.

EVANGELHO Lc 1, 57-66.80        
«O seu nome é João»  

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 

Naquele tempo, chegou o dia em que Isabel devia dar à luz 
e teve um fi lho. Os seus vizinhos e parentes, sabendo que o 
Senhor manifestara nela a sua misericórdia, rejubilaram com 
ela. Ao oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam 
dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas, tomando a palavra, a 
mãe disse: «Não; há-de chamar-se João.» Disseram-lhe: «Não 
há ninguém na tua família que tenha esse nome.» Então, por 
sinais, perguntaram ao pai como queria que ele se chamasse. 
Pedindo uma placa, o pai escreveu: «O seu nome é João.» E 
todos se admiraram. Imediatamente a sua boca abriu-se, a 
língua desprendeu-se-lhe e começou a falar, bendizendo a 
Deus. O temor apoderou-se de todos os seus vizinhos, e por 
toda a montanha da Judeia se divulgaram aqueles factos. 
Quantos os ouviam retinham-nos na memória e diziam para si 
próprios: «Quem virá a ser este menino?» Na verdade, a mão 
do Senhor estava com ele. Entretanto, o menino crescia, o seu 
espírito robustecia-se, e vivia em lugares desertos, até ao dia 
da sua apresentação a Israel. 

Palavra da salvação.

O discurso de Paulo em An-
tioquia, com explícita refer-
ência a João Batista, mostra 
a importância que o profeta 
tinha na primitiva comuni-
dade cristã. Paulo refere-se 
também a David. David e 
João foram dois profetas 
que, de modo diferente, e 
em tempos distintos, pre-
pararam a vinda do Messias: 
David recebeu a promessa 

do Messias; João preparou a vinda do mesmo, pregando um batismo 
de penitência.
Impressiona, nesta página, a clareza com que João identifi ca Jesus, e 
se defi ne a si mesmo. É este o primeiro dever do verdadeiro profeta.

LEITURA II Actos 13, 22-26    
«João tinha proclamado, antes da vinda de Cristo...»   

ALELUIA  cf. Lc 1, 76      

Refrão: Aleluia. Repete-se

Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, 
irás à frente do Senhor a preparar os seus caminhos. 

    Refrão

LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS 
   

Naqueles dias, Paulo falou deste modo: Deus concedeu aos 
fi lhos de Israel David como rei, e a seu respeito deu este 
testemunho: ‘Encontrei David, fi lho de Jessé, homem segundo 
o meu coração, que fará todas as minhas vontades.’ Da sua 
descendência, segundo a sua promessa, Deus proporcionou a 
Israel um Salvador, que é Jesus. João preparou a sua vinda, 
anunciando um batismo de penitência a todo o povo de Israel. 
Quase a terminar a sua carreira, João dizia: ‘Eu não sou quem 
julgais; mas vem, depois de mim, alguém cujas sandálias não 
sou digno de desatar.’ Irmãos, fi lhos da estirpe de Abraão, e os 
que de entre vós são tementes a Deus, a nós é que foi dirigida 
a palavra de salvação.  
       Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS        
  

Povos de Além-Mar, escutai-me: povos de longe, prestai 
atenção. Quando ainda estava no ventre materno, o Senhor 
chamou-me, quando ainda estava no seio da minha mãe, 
pronunciou o meu nome. Fez da minha palavra uma espada 
afi ada, escondeu-me na concha da sua mão. Fez da minha 
mensagem uma seta penetrante, guardou-me na sua aljava. 
Disse-me: «Israel, tu és o meu servo, em ti serei glorifi cado. 
Eu dizia a mim mesmo: “Em vão me cansei, em vento e em 
nada gastei as minhas forças.” Porém, o meu direito está 
nas mãos do Senhor, e no meu Deus a minha recompensa. E 
agora o Senhor declara-me que me formou desde o ventre 
materno, para ser o seu servo, para lhe reconduzir Jacob, e 
para lhe congregar Israel. Assim me honrou o Senhor. O meu 
Deus tornou-se a minha força. Disse-me: «Não basta que sejas 
meu servo, só para restaurares as tribos de Jacob, e reunires 
os sobreviventes de Israel. Vou fazer de ti luz das nações, para 
que a minha salvação chegue até aos confi ns da terra.      

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL                   
Salmo 138 (139), 1-3.13-14ab.14c-15 (R. 14a) 

Refrão: Eu Vos dou graças, Senhor, 
porque maravilhosamente me criastes.                        Repete-se

Senhor, Vós conheceis o íntimo do meu ser: 
sabeis quando me sento e quando me levanto. 
De longe penetrais o meu pensamento: 
Vós me vedes quando caminho e quando descanso, 
Vós observais todos os meus passos.                                   Refrão 

Vós formastes as entranhas do meu corpo 
e me criastes no seio de minha mãe. 
Eu Vos dou graças 
por me terdes feito tão maravilhosamente: 
admiráveis são as vossas obras.                                     Refrão 

 


