
REFLETIR A PALAVRA
A liturgia do 23º Domingo do Tempo Comum fala-nos de um 
Deus comprometido com a vida e a felicidade do homem, 
continuamente apostado em renovar, em transformar, em 
recriar o homem, de modo a fazê-lo atingir a vida plena do 
Homem Novo.
Na primeira leitura, um profeta da época do exílio na Babilónia 
garante aos exilados, afogados na dor e no desespero, que 
Jahwéh está prestes a vir ao encontro do seu Povo para o 
libertar e para o conduzir à sua terra. Nas imagens dos cegos 
que voltam a contemplar a luz, dos surdos que voltam a ouvir, 
dos coxos que saltarão como veados e dos mudos a cantar 
com alegria, o profeta representa essa vida nova, excessiva, 
abundante, transformadora, que Deus vai oferecer a Judá.
No Evangelho, Jesus, cumprindo o mandato que o Pai Lhe 
confi ou, abre os ouvidos e solta a língua de um surdo-mudo… 
No gesto de Jesus, revela-se esse Deus que não Se conforma 
quando o homem se fecha no egoísmo e na autossufi ciência, 
rejeitando o amor, a partilha, a comunhão. O encontro com 
Cristo leva o homem a sair do seu isolamento e a estabelecer 
laços familiares com Deus e com todos os irmãos, sem 
exceção.
A segunda leitura dirige-se àqueles que acolheram a proposta 
de Jesus e se comprometeram a segui-l’O no caminho do 
amor, da partilha, da doação. Convida-os a não discriminar 
ou marginalizar qualquer irmão e a acolher com especial 
bondade os pequenos e os pobres.
[Cf.: http://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2137]

DOMINGO XXIII DO TEMPO COMUM                            CICLO B

09 DE SETEMBRO DE 2018                      ANO XXXIX - N.º41

FOLHA DOMINICAL

AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
14 DE SETEMBRO – 12h00 – Batismo;
15 DE SETEMBRO – 11h30 – Batismo;
15 DE SETEMBRO – 15h30 – Casamento;
15 DE SETEMBRO – 21h30 – Adoração à Cruz ao 
Estilo de Taizé;

ATIVIDADE DE CATEQUISTAS – Neste fi m de 
semana, 8 e 9 de setembro, os catequistas 
da nossa Paróquia estão em atividade: no 
sábado participam no Dia Arquidiocesano do 
Catequista, momento que reúne todos estes 
agentes pastorais da Arquidiocese de Braga; 
depois, permanecem em refl exão, convívio, 
oração e partilha, culminando o fi m de semana 
com a celebração da Eucaristia. Oremos para 
que todos se deixem inspirar pelo Espírito 
Santo, para que evangelizem e anunciem com 
fi delidade, esperança e alegria. 

6º ANIVERSÁRIO DA TOMADA DE POSSE DO 
REV. PRIOR – Neste domingo, dia 9 de setembro 
assinalam-se seis anos da tomada de Posse 
do nosso Pároco, Pe. Paulo César. Apesar do 
Sr. Prior se encontrar, nesse dia, em atividade 
pastoral com os catequistas, todos os fi éis são 
convidados a orar pelo seu ministério sacerdotal, 
agradecendo a Deus o dom da sua vida colocado 
ao serviço da Paróquia de Vila do Conde e da 
Igreja Universal.

ADORAÇÃO À CRUZ AO ESTILO DE TAIZÉ – No 
dia 15 de setembro, sábado, às 21h30, na igreja de 
Santa clara teremos a adoração à cruz ao estilo 
de Taizé. Um momento de oração, dinamizado 
pelo grupo de jovens Jotista, no qual teremos 
oportunidade de cantar, rezar e adorar. Será 
uma experiência de intimidade e relação com o 
Deus da vida! 
Venham rezar connosco!

TERÇO – Dia 10: Legião de Maria; Dia 11: Joao 
Pateiro; Dia 12: Grupo Bíblico; Dia 13: Rosa 
Calçada; Dia 14: Lucília Lima; Dia 15: Rui Maia; Dia 
16: Movimento Carismático.

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.

Jesus cura o surdo-mudo, El Greco, ca. 1570

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 profeta anuncia a hora 
da libertação depois do 
exílio de Babilónia com 
imagens de curas cheias 
de alegria. Jesus há-de re-
alizar à letra estas e out-
ras imagens, mostrando 
assim que chegara com 
Ele a hora da salvação, 
desde longe anunciada. 

LEITURA I Is 35, 4-7a                
«Então se desimpedirão os ouvidos dos surdos 

e a língua do mudo cantará de alegria» 

Aquilo que os Profetas 
anunciaram, veio Jesus 
realizá-lo, mostrando 
assim que, com Ele, tin-
ham chegado os tempos 
tão esperados do reino 
de Deus, que os surdos 
podiam agora escutar a 
palavra de Deus, que os 
mudos podiam procla-

mar o louvor do Senhor, que todos os homens podiam recon-
hecer n’Ele o Enviado de Deus e o seu Salvador.  

EVANGELHO Mc 7, 31-37             

«Faz que os surdos oiçam e que os mudos falem»  
 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO S. MARCOS  

Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de 
Tiro e, passando por Sidónia, veio para o mar da 
Galileia, atravessando o território da Decápole. 
Trouxeram-Lhe então um surdo que mal podia falar 
e suplicaram-Lhe que impusesse as mãos sobre ele. 
Jesus, afastando-Se com ele da multidão, meteu-
lhe os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a 
língua. Depois, erguendo os olhos ao Céu, suspirou 
e disse-lhe: «Efatá», que quer dizer «Abre-te». 
Imediatamente se abriram os ouvidos do homem, 
soltou-se-lhe a prisão da língua e começou a 
falar corretamente. Jesus recomendou que não 
contassem nada a ninguém. Mas, quanto mais 
lho recomendava, tanto mais intensamente eles o 
apregoavam. Cheios de assombro, diziam: «Tudo o 
que faz é admirável: faz que os surdos oiçam e que 
os mudos falem».  

Palavra da salvação.

Deus não faz aceção de 
pessoas. Assim também 
o cristão não a há-de 
fazer; pelo contrário, o 
amor de Deus, mostra-se 
mais benevolente para 
com os mais pobres e 
os mais desprezados. O 
cristão há-de dar maior 
atenção aos que dela 

mais precisarem. 

LEITURA II Tg 2, 1-5            
«Não escolheu Deus os pobres 

para serem herdeiros do reino?» 

ALELUIA  cf. Mt 4, 23    

Refrão: Aleluia. Repete-se

Jesus pregava o Evangelho do reino 
e curava todas as enfermidades entre o povo. 

                                                                                           Refrão

LEITURA DA EPÍSTOLA DE SÃO TIAGO  
   

Irmãos: A fé em Nosso Senhor Jesus Cristo não 
deve admitir acepção de pessoas. Pode acontecer 
que na vossa assembleia entre um homem bem 
vestido e com anéis de ouro e entre também um 
pobre e mal vestido; talvez olheis para o homem 
bem vestido e lhe digais: «Tu, senta-te aqui em bom 
lugar», e ao pobre: «Tu, fi ca aí de pé», ou então: 
«Senta-te aí, abaixo do estrado dos meus pés». 
Não estareis a estabelecer distinções entre vós e a 
tornar-vos juízes com maus critérios? Escutai, meus 
caríssimos irmãos: Não escolheu Deus os pobres 
deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do 
reino que Ele prometeu àqueles que O amam?    

                       Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS         
         

Dizei aos corações perturbados: «Tende coragem, 
não temais. Aí está o vosso Deus; vem para fazer 
justiça e dar a recompensa; Ele próprio vem 
salvar-nos». Então se abrirão os olhos dos cegos 
e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Então o 
coxo saltará como um veado e a língua do mudo 
cantará de alegria. As águas brotarão no deserto 
e as torrentes na aridez da planície; a terra seca 
transformar-se-á em lago e a terra árida em 
nascentes de água.     
                                                                       Palavra do Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL                   
Salmo 145 (146), 7.8-9a.9bc-10 (R. 1) 

Refrão: Ó minha alma, louva o Senhor.                        Repete-se

O Senhor faz justiça aos oprimidos, 
dá pão aos que têm fome 
e a liberdade aos cativos. Refrão 

O Senhor ilumina os olhos dos cegos, 
o Senhor levanta os abatidos, 
o Senhor ama os justos. Refrão 
  

 


