AGENDA PARO QUIAL

AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 13/07-16h00 – Inauguração do Centro
Interpretativo de Memórias da Misericórdia de
Vila do Conde;
Dia 13/07-21h30 – Concerto “Pequenos Cantores
de Esposende”;
Dia 14/07-10h30 – Batismo na Igreja Matriz;
Dia 14/07-11h30 – Batismo na Igreja Matriz;
Dia 15/07 – Ordenações Sacerdotais em Braga.

EUCARISTIA EM HONRA DE SÃO BENTO – No dia
de S. Bento (11 de julho), padroeiro da Europa,
haverá Eucaristia na sua capelinha, pelas 10h.
PEDITÓRIO PARA FAMÍLIAS CARENCIADAS –
No final das eucaristias de 14 e 15 de julho, a
Paróquia de S. João Baptista vai promover
uma angariação de alimentos e bens materiais
(roupa, brinquedos, fraldas) para as famílias
carenciadas. A sua colaboração é fundamental
para que possamos ajudar todos quantos
necessitam.
EUCARISTIAS NO DIA 22 DE JULHO – No dia 22
de julho, dado que a comunidade estará em
convívio paroquial, proceder-se-á à alteração
das Eucaristias dominicais. Nesse sentido, na
Igreja da Lapa e na Capela de Formariz, não
haverá as habituais eucaristias de domingo. Na
Igreja Matriz, mantêm-se os horários para as
Eucaristias das 10h, das 12h e das 19h. Na Igreja
do Desterro mantêm-se a Eucaristia das 11h.
PLANO PASTORAL PAROQUIAL – Apelo a
todos os grupos e movimentos paroquiais para
que desenvolvam o quanto antes o plano de
trabalho para o ano pastoral 2018/2019, de modo
a que o possam entregar em cartório paroquial o
mais brevemente possível. Só assim poderemos
elaborar o Plano Pastoral Paroquial que norteará
a ação pastoral de toda a Paróquia
TERÇO – Dia 09: Legião de Maria; Dia 10: João
Pateiro; Dia 11: Grupo Bíblico; Dia 12: Rosa
Calçada; Dia 13: Lucília Lima; Dia 14: LIAM; Dia 15:
Mov. Carismático.
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PEQUENOS CANTORES DE ESPOSENDE – No próximo
dia 13 de julho, pelas 21h30, na Igreja Matriz de Vila do
Conde, a Paróquia de S. João Baptista irá acolher um
momento musical interpretado pelos Pequenos
Cantores de Esposende, um grupo de referência dos
coros infantis em Portugal. Os bilhetes custam 5€ e
podem ser adquiridos nos locais habituais. Contamos
com a sua presença!
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.
O horário de saída será pelas 8h da manhã e a chegada a
Vila do Conde ao final do dia.
A concentração dos paroquianos deverá processar-se
do seguinte modo:
Os paroquianos que adquiriram os bilhetes com as letras
A – C – D – F - G devem concentrar-se, às 8h da manhã,
na Rua da Misericórdia, junto ao Centro Paroquial, onde
estarão devidamente perfilados os autocarros.
Os paroquianos que adquiriram os bilhetes com a
letra B (Lapa) devem concentrar-se, às 8h da manhã,
junto à Igreja da Lapa, onde se encontrará o respetivo
autocarro.
Os paroquianos que adquiriram os bilhetes com a letra
E (Formariz) devem concentrar-se, às 8h da manhã,
junto ao Cruzeiro de Formariz, onde estará o respetivo
autocarro.
Caso suceda algum imponderável, apelo a todos os
paroquianos para que usem de simpatia, cordialidade
e respeito. O que mais desejo, enquanto pároco, é
desfrutar de um dia de alegria em comunhão com todos
aqueles que o Senhor me confiou!
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

Jesus entre os doutores. Museu Nacional de Varsóvia, Polónia

REFLETIR A PALAVRA

A liturgia deste domingo revela que Deus chama,
continuamente, pessoas para serem testemunhas no mundo
do seu projeto de salvação. Não interessa se essas pessoas
são frágeis e limitadas; a força de Deus revela-se através da
fraqueza e da fragilidade desses instrumentos humanos que
Deus escolhe e envia.
A primeira leitura apresenta-nos um extrato do relato da
vocação de Ezequiel. A vocação profética é aí apresentada
como uma iniciativa de Jahwéh, que chama um “filho de
homem” (isto é, um homem “normal”, com os seus limites
e fragilidades) para ser, no meio do seu Povo, a voz de Deus.
Na segunda leitura, Paulo assegura aos cristãos de Corinto
(recorrendo ao seu exemplo pessoal) que Deus atua e
manifesta o seu poder no mundo através de instrumentos
débeis, finitos e limitados. Na ação do apóstolo – ser humano,
vivendo na condição de finitude, de vulnerabilidade, de
debilidade – manifesta-se ao mundo e aos homens a força e
a vida de Deus.
O Evangelho, ao mostrar como Jesus foi recebido pelos
seus conterrâneos em Nazaré, reafirma uma ideia que
aparece também nas outras duas leituras deste domingo:
Deus manifesta-Se aos homens na fraqueza e na fragilidade.
Quando os homens se recusam a entender esta realidade,
facilmente perdem a oportunidade de descobrir o Deus que
vem ao seu encontro e de acolher os desafios que Deus lhes
apresenta.
[Cf. http://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2060]

LITURGIA DA PALAVRA  DOMINGO XIV DO TEMPO COMUM  ANO B
LEITURA I Ez 2, 2-5

LEITURA II 2 Cor 12, 7-10

EVANGELHO Mc 6, 1-6

«São uma casa de rebeldes,
mas saberão que há um profeta no meio deles»

«Gloriar-me-ei nas minhas fraquezas,
para que habite em mim o poder de Cristo»

«Um profeta só é desprezado na sua terra»

De muitos modos Deus tem
falado ao seu povo. Os profetas foram, no Antigo Testamento, um dos meios pelos quais Deus lhe falou. Mas
nem sempre é fácil, porque
nem sempre é cómodo, escutar os profetas de Deus.
A palavra de Deus que eles
transmitem pede atenção,
escuta, obediência, fidelidade, atitudes que nem sempre foram fáceis ao povo de Deus. Mas,
a vingança (!) de Deus foi enviar-lhe, por fim, o Profeta, que foi o seu
próprio Filho.

S. Paulo é exemplo do
homem verdadeiramente
humilde, aquele que sabe
reconhecer os dons de
Deus, sobretudo quando
eles triunfam das suas
fraquezas. Forte só Deus,
e o homem que n’Ele se
apoia, n’Ele confia, a Ele
atribui todo o bem e d’Ele
espera tudo o que lhe falta.
Tanto mais se enaltece a graça de Deus, quanto maior é a fraqueza de
que ela triunfa.

O último dos Profetas foi o
próprio Filho de Deus, Jesus. Mais do que Profeta,
porque Ele, não só anunciou a palavra de Deus, mas
Ele próprio é a Palavra do
Pai, e veio a este mundo
precisamente para ser a Palavra de Deus no meio dos
homens. Apesar disso, os
seus próprios compatriotas
desprezaram-n’O. Era para
eles apenas um vizinho, todos Lhe conheciam a história, e facilmente
desprezamos o que só conhecemos por fora. Outros, ao longe, hãode acreditar n’Ele, e, por Ele, chegar ao Pai.

LEITURA DA PROFECIA DE EZEQUIEL

LEITURA DA SEGUNDA EPÍSTOLA DO
APÓSTOLO S. PAULO AOS CORÍNTIOS

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS

Naqueles dias, o Espírito entrou em mim e fez-me
levantar. Ouvi então Alguém que me dizia: «Filho do
homem, Eu te envio aos filhos de Israel, a um povo
rebelde que se revoltou contra Mim. Eles e seus pais
ofenderam-Me até ao dia de hoje. É a esses filhos de
cabeça dura e coração obstinado que te envio, para lhes
dizeres: ‘Eis o que diz o Senhor’. Podem escutar-te ou
não – porque são uma casa de rebeldes –, mas saberão
que há um profeta no meio deles».
Palavra do Senhor.

Irmãos: Para que a grandeza das revelações não me
ensoberbeça, foi-me deixado um espinho na carne, –
um anjo de Satanás que me esbofeteia – para que não
me orgulhe. Por três vezes roguei ao Senhor que o
apartasse de mim. Mas Ele disse-me: «Basta-te a minha
graça, porque é na fraqueza que se manifesta todo o
meu poder». Por isso, de boa vontade me gloriarei das
minhas fraquezas, para que habite em mim o poder de
Cristo. Alegro-me nas minhas fraquezas, nas afrontas,
nas adversidades, nas perseguições e nas angústias
sofridas por amor de Cristo, porque, quando sou fraco,
então é que sou forte.
Palavra do Senhor.

Naquele tempo, Jesus dirigiu-Se à sua terra e os
discípulos acompanharam-n’O. Quando chegou o
sábado, começou a ensinar na sinagoga. Os numerosos
ouvintes estavam admirados e diziam: «De onde Lhe
vem tudo isto? Que sabedoria é esta que Lhe foi dada e
os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? Não é Ele
o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, de José,
de Judas e de Simão? E não estão as suas irmãs aqui
entre nós?». E ficavam perplexos a seu respeito. Jesus
disse-lhes: «Um profeta só é desprezado na sua terra,
entre os seus parentes e em sua casa». E não podia ali
fazer qualquer milagre; apenas curou alguns doentes,
impondo-lhes as mãos. Estava admirado com a falta de
fé daquela gente. E percorria as aldeias dos arredores,
ensinando.

SALMO RESPONSORIAL

ALELUIA

Salmo 122 (123), 1-2a.2bcd.3-4 (R. 2cd)

Refrão: Os nossos olhos estão postos no Senhor,
até que Se compadeça de nós.

Repete-se

cf. Lc 4, 18

Refrão: Aleluia. Repete-se
O Espírito do Senhor está sobre mim:
Ele me enviou a anunciar o Evangelho aos pobres.

Levanto os meus olhos para Vós,
para Vós que habitais no Céu,
como os olhos do servo
se fixam nas mãos do seu senhor.

Refrão

Como os olhos da serva
se fixam nas mãos da sua senhora,
assim os nossos olhos
se voltam para o Senhor nosso Deus,
até que tenha piedade de nós.

Refrão

Refrão

Palavra da salvação.

