AGENDA PARO QUIAL

DESTAQUE
Q

AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
04 DE OUTUBRO ! 16H30 ! Eucaristia na Igreja da
Lapa - Dia do Agricultor;
04 DE OUTUBRO ! 21H30 ! Reunião com
Coordenadores da Catequese;
05 DE OUTUBRO ! 11H00 ! Batismo na Igreja Matriz;
05 DE OUTUBRO ! 12H00 ! Batismo na Igreja Matriz;
06 DE OUTUBRO ! 15H30 ! Casamento na Igreja
Matriz;
07 DE OUTUBRO ! 13H00 ! Batismo na Igreja Matriz;

CONFRARIA DE Nª SRª DO DESTERRO – A Confraria
de Nª Srª do Desterro, informa que a Assembleia Geral
Eleitoral acontece a 30 de setembro de 2018, às 12h na
Igreja de Nª Srª do Desterro.
QUERES SER ESCUTEIRO? INSCRIÇÕES ABERTAS – Se
tens entre 6 e 16 anos e queres ser escuteiro, inscrevete no Agrupamento 439 – São João Baptista de Vila
do Conde, do Corpo Nacional de Escutas. Escutismo
Católico Português.
As inscrições decorrem, aos sábados, entre os dias 23
de setembro e 27 de outubro, das 16h00 às 18h00, na
sede do agrupamento na Rua 5 de Outubro – Escola
dos Sininhos.
Devem trazer Cartão de Cidadão, Boletim de Vacinas e
Cédula da vida Cristã.
CNE - Agrupamento 439 – São João Baptista, Rua 5
de Outubro, 665 -667, 4480-739 Vila do Conde email:
geral.439@escutismo.pt
PROCISSÃO DE VELAS – Na noite de dia 12 de outubro,
pelas 21h30, teremos a procissão de velas, em
comunhão com os peregrinos de Fátima. A procissão
sai da Igreja Matriz, após celebração da palavra,
percorrendo as ruas da Igreja (sul), Lidador, Cais
das Lavandeiras, Dr. Cunha Reis, Laranjal, S. Bento,
Misericórdia, Igreja (norte) e recolhe à Matriz para
a bênção. Neste trajeto, pedimos aos moradores
que engalanem as suas varandas, como, aliás, é seu
costume.
CONFRARIA DE Nª SRª DA LAPA E DE SÃO BARTOLOMEU
– Nos termos do artº 18º dos estatutos da Confraria
de Nª Srª da Lapa e de São Bartolomeu, convoca-se a
Assembleia Geral, para o dia 26 de outubro de 2018,
pelas 21h00, no salão da Igreja de Nª Srª da Lapa e de
São Bartolomeu.
TERÇO – Dia 01: Cândida Machado; dia 02: Lucília Lima;
dia 03:Mov. Carismático; dia 04: Artur Norton; dia
05: Apost. Oração; dia 06: Grupo Imaculado; dia 07:
Marcelino Vidal.
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“SONHA, VIVE E SENTE ! FOTOS QUE FALAM COM O
CORAÇÃO” – Em ano dedicado à missão, a Paróquia de S. João
Baptista de Vila do Conde une-se à Helpo, às madrinhas Ana
Borges, Paula Teixeira e Lina Gomes, à Câmara Municipal, à
Biblioteca Municipal José Régio, ao Agrupamento de Escolas D.
Pedro IV, ao Colégio Jardim das Cores, ao Colégio de Amorim e à
Escola dos Sininhos (Póvoa do Varzim), para vos convidar a visitar
a exposição de fotograﬁa “Sonha, vive e sente – fotos que falam
com o coração”, patente na Biblioteca Municipal José Régio, em
Vila do Conde, de 1 a 15 de Outubro.
A exposição que resulta da viagem destas madrinhas a
comunidades apoiadas pela Helpo em Moçambique segue agora
o seu percurso em território nacional. Os donativos conseguidos
com esta exposição solidária permitirão construir mais salas de
aulas nas comunidades apoiadas.
Venha conhecer esta realidade e, se puder, contribua.
PEREGRINAÇÃO À TERRA SANTA – No triénio de 2017 a 2020,
a Arquidiocese de Braga convida-nos a reﬂetir 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 ediﬁcantes e, este ano, a Paróquia
de S. João Baptista de Vila do Conde desaﬁa 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). As inscrições deverão ser feitas
no Cartório Paroquial, até 24 de novembro. Lembramos que
para a inscrição deverá ter o passaporte atualizado e validado
até ao ﬁnal de fevereiro de 2019.
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

Ele chorou por isso, Enrique Simonet (1866-1927)

REFLETIR A PALAVRA

A liturgia do 26º Domingo do Tempo Comum apresenta várias
sugestões para que os crentes possam puriﬁcar a sua opção e
integrar, de forma plena e total, a comunidade do Reino. Uma das
sugestões mais importantes (que a primeira leitura apresenta e que
o Evangelho recupera) é a de que os crentes não pretendam ter o
exclusivo do bem e da verdade, mas sejam capazes de reconhecer
e aceitar a presença e a ação do Espírito de Deus através de tantas
pessoas boas que não pertencem à instituição Igreja, mas que são
sinais vivos do amor de Deus no meio do mundo.
A primeira leitura, recorrendo a um episódio da marcha do Povo de
Deus pelo deserto, ensina que o Espírito de Deus sopra onde quer
e sobre quem quer, sem estar limitado por regras, por interesses
pessoais ou por privilégios de grupo. O verdadeiro crente é aquele
que, como Moisés, reconhece a presença de Deus nos gestos
proféticos que vê acontecer à sua volta.
No Evangelho temos uma instrução, através da qual Jesus procura
ajudar os discípulos a situarem-se na órbita do Reino. Nesse sentido,
convida-os a constituírem uma comunidade que, sem arrogância,
sem ciúmes, sem presunção de posse exclusiva do bem e da verdade,
procura acolher, apoiar e estimular todos aqueles que atuam em
favor da libertação dos irmãos; convida-os também a não excluírem
da dinâmica comunitária os pequenos e os pobres; convida-os ainda a
arrancarem da própria vida todos os sentimentos e atitudes que são
incompatíveis com a opção pelo Reino.
A segunda leitura convida os crentes a não colocarem a sua conﬁança
e a sua esperança nos bens materiais, pois eles são valores perecíveis
e que não asseguram a vida plena para o homem. Mais: as injustiças
cometidas por quem faz da acumulação dos bens materiais a
ﬁnalidade da sua existência afastá-lo-ão da comunidade dos eleitos
de Deus.
[Cf.: http://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2266]

LITURGIA DA PALAVRA  DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM  ANO B
LEITURA I Num 11, 25-29

LEITURA II Tg 5, 1-6

EVANGELHO Mc 9, 38-43.45.47-48

«Estás com ciúmes por causa de mim?
Quem dera que todo o povo fosse profeta!»

«As vossas riquezas estão apodrecidas»

«Quem não é contra nós é por nós.
Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a»

Uma das grandes fraquezas
humanas é o espírito de inveja e de partidarismo; e
essa atitude de espírito é um
dos maiores impedimentos
à unidade e à colaboração.
Tal atitude aparece até dentro da comunidade do povo
de Deus, como se pode ver
já nesta passagem do Antigo
Testamento. Mas um espírito recto e humilde, como o
de Moisés, saberá antes agradecer ao Senhor os dons que reconhecer
nos outros, e não lhos invejar. É preciso antes compreender que o
povo de Deus é todo ele animado pelo Espírito de Deus, o qual assiste
a cada um em ordem à função que lhe cabe no meio desse povo.

O Apóstolo que escreveu o
texto que hoje nos é proclamado pertenceu à primeira
geração cristã. Por ele se vê
como a fé, que inspirou, na
Sagrada Escritura, páginas
da mais alta mística, inspirou igualmente orientações
muito práticas para a vida
social, no que diz respeito
ao uso dos bens temporais
e à justiça para com o próximo, como estas que vamos escutar.

O Espírito de Deus, que
encheu a terra inteira, quer
atingir, pela sua ação, todos
os homens. Onde quer que
a sua ação se manifeste,
aí está a sua presença. E
os filhos da Igreja devem
alegrar-se com isso, procurando sempre, à luz do Espírito, discernir o que é ou
não fruto desse mesmo Espírito. É à luz do Espírito de Deus que cada qual procurará ajuizar das
suas próprias atitudes, deixando para trás tudo o que for obstáculo
ao reino de Deus.

LEITURA DO LIVRO DOS NÚMEROS

LEITURA DA EPÍSTOLA DE SÃO TIAGO

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO SEGUNDO S. MARCOS

Naqueles dias, o Senhor desceu na nuvem e falou com
Moisés. Tirou uma parte do Espírito que estava nele e
fê-lo poisar sobre setenta anciãos do povo. Logo que o
Espírito poisou sobre eles, começaram a profetizar; mas
não continuaram a fazê-lo. Tinham ficado no acampamento
dois homens: um deles chamava-se Eldad e o outro Medad.
O Espírito poisou também sobre eles, pois contavam-se
entre os inscritos, embora não tivessem comparecido na
tenda; e começaram a profetizar no acampamento. Um
jovem correu a dizê-lo a Moisés: «Eldad e Medad estão a
profetizar no acampamento». Então Josué, filho de Nun,
que estava ao serviço de Moisés desde a juventude, tomou
a palavra e disse: «Moisés, meu senhor, proíbe-os». Moisés,
porém, respondeu-lhe: «Estás com ciúmes por causa de
mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta
e que o Senhor infundisse o seu Espírito sobre eles!».

Agora, vós, ó ricos, chorai e lamentai-vos, por causa das
desgraças que vão cair sobre vós. As vossas riquezas
estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas pela
traça. O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se, e a
sua ferrugem vai dar testemunho contra vós e devorar a
vossa carne como fogo. Acumulastes tesouros no fim dos
tempos. Privastes do salário os trabalhadores que ceifaram
as vossas terras. O seu salário clama; e os brados dos
ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor do Universo.
Levastes na terra uma vida regalada e libertina, cevastes
os vossos corações para o dia da matança. Condenastes e
matastes o justo e ele não vos resiste.

Naquele tempo, João disse a Jesus: «Mestre, nós vimos
um homem a expulsar os demónios em teu nome e
procurámos impedir-lho, porque ele não anda connosco».
Jesus respondeu: «Não o proibais; porque ninguém pode
fazer um milagre em meu nome e depois dizer mal de
Mim. Quem não é contra nós é por nós. Quem vos der a
beber um copo de água, por serdes de Cristo, em verdade
vos digo que não perderá a sua recompensa. Se alguém
escandalizar algum destes pequeninos que crêem em Mim,
melhor seria para ele que lhe atassem ao pescoço uma
dessas mós movidas por um jumento e o lançassem ao
mar. Se a tua mão é para ti ocasião de escândalo, corta-a;
porque é melhor entrar mutilado na vida do que ter as
duas mãos e ir para a Geena, para esse fogo que não se
apaga. E se o teu pé é para ti ocasião de escândalo, corta-o;
porque é melhor entrar coxo na vida do que ter os dois pés
e ser lançado na Geena. E se um dos teus olhos é para ti
ocasião de escândalo, deita-o fora; porque é melhor entrar
no reino de Deus só com um dos olhos do que ter os dois
olhos e ser lançado na Geena, onde o verme não morre e o
fogo nunca se apaga».

Palavra do Senhor.

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

ALELUIA

Salmo 18 (19), 8.10.12-13.14 (R. 9a)

Refrão: Os preceitos do Senhor alegram o coração.
Repete-se
A lei do Senhor é perfeita,
ela reconforta a alma.
As ordens do Senhor são firmes,
dão a sabedoria aos simples.
Refrão
O temor do Senhor é puro
e permanece eternamente;
os juízos do Senhor são verdadeiros,
todos eles são rectos.

Refrão

cf. Jo 17, 17b.a

Refrão: Aleluia. Repete-se

Palavra da salvação.
A vossa palavra, Senhor, é a verdade;
santificai-nos na verdade.
Refrão

