
REFLETIR A PALAVRA
A liturgia do 15º Domingo do Tempo Comum recorda-nos 
que Deus atua no mundo através dos homens e mulheres 
que Ele chama e envia como testemunhas do seu projeto 
de salvação. Esses “enviados” devem ter como grande 
prioridade a fi delidade ao projeto de Deus e não a defesa 
dos seus próprios interesses ou privilégios.
A primeira leitura apresenta-nos o exemplo do profeta 
Amós. Escolhido, chamado e enviado por Deus, o profeta 
vive para propor aos homens – com verdade e coerência 
– os projetos e os sonhos de Deus para o mundo. Atuando 
com total liberdade, o profeta não se deixa manipular pelos 
poderosos nem amordaçar pelos seus próprios interesses 
pessoais.
A segunda leitura garante-nos que Deus tem um projeto de 
vida plena, verdadeira e total para cada homem e para cada 
mulher – um projeto que desde sempre esteve na mente 
do próprio Deus. Esse projeto, apresentado aos homens 
através de Jesus Cristo, exige de cada um de nós uma 
resposta decidida, total e sem subterfúgios.
No Evangelho, Jesus envia os discípulos em missão. Essa 
missão – que está no prolongamento da própria missão 
de Jesus – consiste em anunciar o Reino e em lutar 
objetivamente contra tudo aquilo que escraviza o homem e 
que o impede de ser feliz. Antes da partida dos discípulos, 
Jesus dá-lhes algumas instruções acerca da forma de 
realizar a missão… Convida-os especialmente à pobreza, à 
simplicidade, ao despojamento dos bens materiais.
[Cf.: http://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2133]
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FOLHA DOMINICAL

AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
De 16/07 a 18/07 – Atividade Diocesana - Sameiro;
Dia 18/07-21h30 – Reunião de Programação do Convívio Paroquial;
Dia 21/07-13h00 – Bodas de Prata;
Dia 21/07-15h00 – Abertura da Feira Nacional de Artesanato;
Dia 21/07-18h00 – Eucaristia na capela do Bairro dos Pescadores;
Dia 22/07 – Convívio Paroquial.

EUCARISTIA NA IGREJA DO CARMO – No próximo dia 16, às 
18h00, na Igreja do Carmo celebrar-se-á Eucaristia Solene em 
Honra de Nª Srª do Carmo. 

CENÁCULO MARIANO – No próximo dia 18 de julho haverá 
Cenáculo Mariano, pelas 21h, na Igreja do Desterro. Desta 
celebração consta recitação do terço, adoração ao SS Sacramento 
e Eucaristia com pregação presidida pelo Rev. Padre José Lima, 
franciscano.

BÊNÇÃO DOS AVÓS  – No dia 26 de julho, na Eucaristia das 19h00, 
na Igreja Matriz, a comunidade é convidada a dar um testemunho 
de gratidão e acolhimento relativamente aos avós, fi guras de 
referência da nossa memória e da nossa vida.
A propósito da evocação de Santa Ana e São Joaquim, os avós 
da nossa comunidade receberão a bênção a eles dedicada, num 
momento que se pretende signifi cativo e revelador da validade 
do projeto familiar.

ESPLANADA PAROQUIAL – Tradicionalmente a Esplanada 
Paroquial funciona no espaço da Feira Nacional de Artesanato, da 
Feira de Gastronomia e do certame Portugal Rural, constituindo-
se como ponto de encontro para todos os que residem na nossa 
comunidade e os que a visitam. Este ano não será exceção! 
Mais uma vez a “nossa” Esplanada Paroquial estará a funcionar, 
conjugando o trabalho de diversos movimentos e grupos 
paroquiais que se revezarão no acolhimento a quem nos visita. 
Em comunidade e para a comunidade, esta é uma iniciativa à qual 
todos somos convidados a dar expressão.

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. 

ENCERRAMENTO DO CARTÓRIO PAROQUIAL – O Cartório 
Paroquial encerrará de 18 de agosto a 01 de setembro. Apela-
se a todos os paroquianos que têm assuntos pendentes ou 
necessidade de alguma resolução processual, quer de batismos, 
matrimónios ou de outra ordem, para estas datas, o favor 
de, atempadamente, tentarem dar conclusão aos mesmos. 
As intenções de Missas devem também ser marcadas o mais 
oportunamente em Cartório Paroquial, de modo a que possam 
ser devidamente processadas e enviadas para a sacristia. 
Pedimos a todos a devida compreensão e colaboração.

ENCERRAMENTO DO CARTÓRIO PAROQUIAL – Durante o 
mês de agosto, à sexta-feira, suspende-se o Sacramento da 
Reconciliação.

TERÇO – Dia 16: Almerinda Barbosa; Dia 17: Florentina Dias; Dia 18: 
Grupo Bíblico; Dia 19: Amélia Pereira; Dia 20: Adolfo Lima; Dia 21: 
Mª José Cruz; Dia 22: Edite Matos.

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.
O horário de saída será pelas 8h da manhã e a chegada a 
Vila do Conde ao fi nal 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 perfi lados 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 confi ou!

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. 

Enviou-os dois a dois, autor desconhecido

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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O Evangelho vai apre-
sentar-nos hoje Jesus a 
chamar e a enviar os doze 
Apóstolos. Por seu lado 
esta primeira leitura quer 
fazer-nos compreender, 
desde já, que o Senhor 
chama e envia como Lhe 
apraz, quem Ele quer; esse 
será o seu enviado, o seu 
mensageiro, que é preciso 

acolher e escutar como tal. Por ele, é Deus quem falará. E nenhum 
mal-entendido ou incompreensão podem ser obstáculo à presen-
ça e à palavra do enviado de Deus. 

LEITURA I Amós 7, 12-15          

«Vai, profeta, ao meu povo» 

A missão dos Apóstolos 
é puro dom do Senhor; 
Ele escolhe os que quer, 
e envia-os a anunciar uma 
mensagem de salvação 
que vem d’Ele, o Salvador. 
E de tal maneira eles an-
unciam uma mensagem 
que não é sua, mas de 
Jesus, que não deverão ir 
apoiados em seguranças 

humanas, mas somente no dom do Senhor que os envia. 

EVANGELHO Mc 6, 7-13      

«Começou a enviá-los» 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS

Naquele tempo, Jesus chamou os doze Apóstolos e começou 
a enviá-los dois a dois. Deu-lhes poder sobre os espíritos 
impuros e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, 
a não ser o bastão: nem pão, nem alforge, nem dinheiro; que 
fossem calçados com sandálias, e não levassem duas túnicas. 
Disse-lhes também: «Quando entrardes em alguma casa, 
fi cai nela até partirdes dali. E se não fordes recebidos em 
alguma localidade, se os habitantes não vos ouvirem, ao sair 
de lá, sacudi o pó dos vossos pés como testemunho contra 
eles». Os Apóstolos partiram e pregaram o arrependimento, 
expulsaram muitos demónios, ungiram com óleo muitos 
doentes e curaram-nos. 

Palavra da salvação.

A epístola aos Efésios, 
talvez a mais bela de S. 
Paulo, revela-nos o plano 
de Deus sobre o mundo. A 
contemplação deste plano 
deslumbrava o Apóstolo, 
e esse deslumbramento, 
canta-o ele num verda-
deiro hino, que constitui a 
leitura de hoje. Esse plano 
de Deus consiste em fazer 

dos homens seus fi lhos por Jesus Cristo, e constituir Cristo cabeça 
e centro da unidade de todo o universo. 

LEITURA II – Forma longa Ef 1, 3-14    

«Ele nos escolheu, em Cristo, antes da criação do mundo» 

ALELUIA  cf. Ef 1, 17-18  
Refrão: Aleluia. Repete-se

Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
ilumine os olhos do nosso coração, 
para sabermos a que esperança fomos chamados. 
                                                                                            Refrão

LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO 
SÃO PAULO AOS EFÉSIOS    

Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que do 
alto dos Céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos 
espirituais em Cristo. N’Ele nos escolheu, antes da criação do 
mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, em caridade, na 
sua presença. Ele nos predestinou, conforme a benevolência 
da sua vontade, a fi m de sermos seus fi lhos adoptivos, por 
Jesus Cristo, para louvor da sua glória e da graça que derramou 
sobre nós, por seu amado Filho. N’Ele, pelo seu sangue, temos 
a redenção e a remissão dos pecados. Segundo a riqueza da 
sua graça, que Ele nos concedeu em abundância, com plena 
sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da 
sua vontade, o desígnio de benevolência n’Ele de antemão 
estabelecido, para se realizar na plenitude dos tempos: 
instaurar todas as coisas em Cristo, tudo o que há nos Céus e 
na terra. Em Cristo fomos constituídos herdeiros, por termos 
sido predestinados, segundo os desígnios d’Aquele que tudo 
realiza conforme a decisão da sua vontade, para sermos 
um hino de louvor da sua glória, nós que desde o começo 
esperámos em Cristo. Foi n’Ele que vós também, depois de 
ouvirdes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, 
abraçastes a fé e fostes marcados pelo Espírito Santo. E o 
Espírito Santo prometido é o penhor da nossa herança, para a 

redenção do povo que Deus adquiriu para louvor da sua glória.    

             Palavra do Senhor.

LEITURA DA PROFECIA DE AMÓS          
  

Naqueles dias, Amasias, sacerdote de Betel, disse a Amós: 
«Vai-te daqui, vidente. Foge para a terra de Judá. Aí ganharás 
o pão com as tuas profecias. Mas não continues a profetizar 
aqui em Betel, que é o santuário real, o templo do reino». 
Amós respondeu a Amasias: «Eu não era profeta, nem fi lho 
de profeta. Era pastor de gado e cultivava sicómoros. Foi o 
Senhor que me tirou da guarda do rebanho e me disse: ‘Vai 
profetizar ao meu povo de Israel’».          

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL                   
Salmo 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14 (R. 8)  

Refrão: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor 
e dai-nos a vossa salvação.                                                Repete-se

Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fi éis 
e a quantos de coração a Ele se convertem. 
A sua salvação está perto dos que O temem 
e a sua glória habitará na nossa terra.                                   Refrão 

Encontraram-se a misericórdia e a fi delidade, 
abraçaram-se a paz e a justiça. 
A fi delidade vai germinar da terra 
e a justiça descerá do Céu.                                                        Refrão 

 


