
REFLETIR A PALAVRA
A liturgia do 20º Domingo do Tempo Comum repete o tema 
dos últimos domingos: Deus quer oferecer aos homens, em 
todos os momentos da sua caminhada pela terra, o “pão” 
da vida plena e defi nitiva. Naturalmente, os homens têm de 
fazer a sua escolha e de acolher esse dom.
No Evangelho, Jesus reafi rma que o objetivo fi nal da sua 
missão é dar aos homens o “pão da vida”. Para receber essa 
vida, os discípulos são convidados a “comer a carne” e a 
“beber o sangue” de Jesus – isto é, a aderir à sua pessoa, 
a assimilar o seu projeto, a interiorizar a sua proposta. A 
Eucaristia cristã (o “comer a carne” e “beber o sangue” de 
Jesus) é um momento privilegiado de encontro com essa 
vida que Jesus veio oferecer.
A primeira leitura oferece-nos uma parábola sobre um 
banquete preparado pela “senhora sabedoria” para os 
“simples” e para os que querem vencer a insensatez. 
Convida-nos à abertura aos dons de Deus e à disponibilidade 
para acolher a vida de Deus (o “pão de Deus que desce do 
céu”).
A segunda leitura lembra aos cristãos a sua opção por Cristo 
(aquele Cristo que o Evangelho de hoje chama “o pão de 
Deus que desceu do céu para a vida do mundo”). Convida-
os a não adormecerem, a repensarem continuamente as 
suas opções e os seus compromissos, a não se deixarem 
escorregar pelo caminho da facilidade e do comodismo, 
a viverem com empenho e entusiasmo o seguimento de 
Cristo, a empenharem-se no testemunho dos valores em que 
acreditam.
[Cf.: http://www.dehonianos.org/portal/20o-domingo-do-tempo-
comum-ano-b]
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FOLHA DOMINICAL

AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
25 DE AGOSTO – 18h00 – Eucaristia Capela Bairro dos 
Pescadores;
26 DE AGOSTO – 13h00 – Batismos Igreja Matriz;

PEDITÓRIO PARA AS MIGRAÇÕES – Neste fi m de 
semana (18 e 19 de agosto), os ofertórios das Eucaristias 
que se realizam em todas as Dioceses de Portugal e, 
consequentemente, na nossa Paróquia, revertem para a 
Obra das Migrações. Contribua, seja generoso!

CENÁCULO MARIANO – No próximo dia 22 de agosto 
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. 

PRESENÇA DO SR. PE. FILIPE ALVES – Após celebrar a 
Missa de Apresentação na sua comunidade e antes de 
tomar posse nas paróquias que lhe foram confi adas, o 
Sr. Pe. Filipe Alves virá celebrar a Vila do Conde. Essas 
eucaristias acontecerão na Igreja Matriz, no dia 26 de 
agosto. Todos somos convidados a tornar-nos presentes 
nesse momento, orando e demonstrando o nosso 
reconhecimento e afeto pelo novo sacerdote que serve a 
Igreja e testemunha Cristo.

AGROSEMANA – Este ano a Paróquia de S. João Baptista 
estará novamente presente na Agrosemana, com um 
stand na zona de alimentação. A AgroSemana – Feira 
Agrícola do Norte, surgiu em 2013 com o objetivo 
ambicioso do Grupo AGROS realizar um grande evento 
de carácter técnico-comercial, exclusivamente dirigido às 
Cooperativas Associadas e aos Produtores de Leite Agros. 
Depois de, em 2014, abrir pela primeira vez as portas do 
Espaço AGROS ao público geral, em 2015, posicionou-
se como uma das feiras de referência no setor agrícola 
nacional, contando com mais de 36.000 visitantes e 
100 expositores. Na última edição, com mais de 150 
expositores superou os 60.000 visitantes. Esperamos 
por cada um de vós, de 30 de agosto a 2 de setembro, no 
Espaço Agros! Venha conviver a ajudar a nossa paróquia!

ENCERRAMENTO DO CARTÓRIO PAROQUIAL – O Cartório 
Paroquial encontra-se encerrado até ao dia 31 de agosto. 
Pedimos a todos a devida compreensão e colaboração.  

INTENÇÕES DE MISSA – Os paroquianos que desejarem 
marcar intenções para as Eucaristias no período em que 
o Cartório se encontra encerrado, podê-lo-ão fazer na 
sacristia, pedindo sempre talão de recibo. 

TERÇO – Dia 20: Almerinda Barbosa; Dia 21: Florentina 
Dias; Dia 22: LIAM; Dia 23: Alzira Baptista; Dia 24: Cândida 
Machado; Dia 25:Marcelino Vidal; Dia 26: Edite Matos.

DESTAQUE
PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA – No triénio de 
2017 a 2020, a Arquidiocese de Braga convida-
nos a refl etir sobre uma das virtudes teologais: a 
esperança. Este ano pastoral o lema é “Sede alegres 
na esperança” (Rm 12,12). Esta desabrocha a partir 
de experiências enriquecedoras e edifi cantes e, 
este ano, a Paróquia de S. João Baptista de Vila do 
Conde desafi a todos os interessados a viver uma 
viagem que não termina com o regresso a casa: uma 
Peregrinação à Terra Santa. Calcorrear os mesmos 
lugares que Jesus, meditar nas Suas Palavras nos 
lugares onde foram proferidas, escutar, ver e sentir 
a Sua Terra é uma experiência única na vida de um 
cristão. A Peregrinação acontecerá de 11 a 18 de 
fevereiro de 2019. Em Ano Missionário, decretado 
pelo Santo Padre, tenhamos esta experiência de “ir à 
fonte”, de coração aberto, e possamos vir dilatados 
pelo amor que gera o encontro, o testemunho e o 
anúncio (cf. Mensagem do Papa Francisco para o Dia 
Mundial das Missões 2018). Para mais informações e 
inscrições, dirija-se ao Cartório Paroquial.

RECEÇÃO DO DIÁC. FERNANDO JORGE BRANDÃO 
CARNEIRO  – A Paróquia de São João Baptista de 
Vila do Conde, para o Ano Pastoral 2018/2019, foi 
responsabilizada pela orientação do estágio do 
Diác. Fernando Jorge Brandão Carneiro, candidato 
ao sacerdócio ministerial que é composto de três 
graus, que são insubstituíveis para a estrutura 
orgânica da Igreja: o episcopado, o presbiterado e 
o diaconado.
O diácono, confi gurado a Cristo, servo de todos, é 
ordenado para o serviço da Igreja sob a autoridade 
do Bispo, em relação ao ministério da Palavra, do 
culto divino, da condução pastoral e da caridade.
É com enorme alegria que nos dias 01 e 02 de 
setembro, nas Eucaristias da Igreja Matriz, 
acolheremos o Diácono Fernando para que, junto 
desta comunidade tão veneranda, faça o seu estágio 
pastoral. Com fé viva, contemplemos este momento 
e peçamos a ajuda de Nossa Senhora, Mãe e Mestra.

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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Personifi cada numa dona 
de casa, a Sabedoria de 
Deus convida os homens 
a participarem do seu 
banquete. No Antigo 
Testamento, a Palavra de 
Deus é frequentemente 
comparada a um ban-
quete oferecido aos ho-
mens. O pão e o vinho 
são tidos como símbolo 

do alimento que dá a vida em plenitude. A imagem do ban-
quete assume maior expressão na Eucaristia que nos é dado 
celebrar. 

LEITURA I Prov 9, 1-6              

«Vinde comer do meu pão e beber do vinho que vos preparei»   

A ceia pascal judaica 
estava intimamente 
ligada à libertação dos 
hebreus da escravatura 
egípcia. Ao comerem 
a Páscoa, os judeus 
tinham consciência de 
serem o povo libertado 
por Deus. Cristo associa 
também os discípulos à 
Sua morte redentora. Os 

participantes na celebração eucarística, ao comerem o pão e 
beberem o sangue derramado na cruz pela multidão dos ho-
mens, reconhecem-se no povo redimido por Cristo.   

EVANGELHO Jo 6, 51-58          
«A minha carne é verdadeira comida 
e o meu sangue é verdadeira bebida» 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 

Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «Eu sou o 
pão vivo que desceu do Céu. Quem comer deste 
pão viverá eternamente. E o pão que Eu hei-de dar 
é minha carne, que Eu darei pela vida do mundo». 
Os judeus discutiam entre si: «Como pode Ele dar-
nos a sua carne a comer?». E Jesus disse-lhes: «Em 
verdade, em verdade vos digo: Se não comerdes 
a carne do Filho do homem e não beberdes o 
seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem 
come a minha carne e bebe o meu sangue tem a 
vida eterna; e Eu o ressuscitarei no último dia. A 
minha carne é verdadeira comida e o meu sangue 
é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e 
bebe o meu sangue permanece em Mim e Eu nele. 
Assim como o Pai, que vive, Me enviou e Eu vivo 
pelo Pai, também aquele que Me come viverá por 
Mim. Este é o pão que desceu do Céu; não é como 
o dos vossos pais, que o comeram e morreram: 
quem comer deste pão viverá eternamente».   

Palavra da salvação.

Deus criou o homem 
livre e não quer sobre-
por-se a essa liberdade. 
Deixa a cada um a possi-
bilidade de fazer as suas 
opções. Porém, uma 
escolha consciente só é 
possível, tendo presente 
determinada hierarquia 
de valores que ajudará a 
decidir, não apenas acer-

ca do ato, como também do tempo próprio para o realizar. 

LEITURA II Ef 5, 15-20         

«Procurai compreender qual é a vontade de Deus»    

ALELUIA  Jo 6, 56 
Refrão: Aleluia. Repete-se

Quem come a minha Carne e bebe o meu Sangue 
permanece em mim e Eu nele, diz o Senhor. 

                                                                                            Refrão

LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO 
SÃO PAULO AOS EFÉSIOS    

Irmãos: Vede bem como procedeis. Não vivais 
como insensatos, mas como pessoas inteligentes. 
Aproveitai bem o tempo, porque os dias que 
correm são maus. Por isso não sejais irrefl etidos, 
mas procurai compreender qual é a vontade do 
Senhor. Não vos embriagueis com o vinho, que 
é causa de luxúria, mas enchei-vos do Espírito 
Santo, recitando entre vós salmos, hinos e cânticos 
espirituais, cantando e salmodiando em vossos 
corações, dando graças, por tudo e em todo o 
tempo, a Deus Pai, em nome de Nosso Senhor 
Jesus Cristo.    

                        Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DOS PROVÉRBIOS               
  

A Sabedoria edifi cou a sua casa e levantou sete 
colunas. Abateu os seus animais, preparou o vinho 
e pôs a mesa. Enviou as suas servas a proclamar nos 
pontos mais altos da cidade: «Quem é inexperiente 
venha por aqui». E aos insensatos ela diz: «Vinde 
comer do meu pão e beber do vinho que vos 
preparei. Deixai a insensatez e vivereis; segui o 
caminho da prudência».   
                                                                       Palavra do Senhor.

 

SALMO RESPONSORIAL                   
Salmo 33 (34), 2-3.10-11.12-13.14-15 (R.9a) 

Refrão: Saboreai e vede como o Senhor é bom.        Repete-se

A toda a hora bendirei o Senhor, 
o seu louvor estará sempre na minha boca. 
A minha alma gloria-se no Senhor: 
escutem e alegrem-se os humildes.                                      Refrão 

Temei o Senhor, vós os seus fi éis, 
porque nada falta aos que O temem. 
Os poderosos empobrecem e passam fome, 
aos que procuram o Senhor 
não faltará riqueza alguma.                                                     Refrão 

 


