
REFLETIR A PALAVRA
A liturgia do 28º Domingo do Tempo Comum convida-
nos a refl etir sobre as escolhas que fazemos; recorda-
nos que nem sempre o que reluz é ouro e que é preciso, 
por vezes, renunciar a certos valores perecíveis, a fi m 
de adquirir os valores da vida verdadeira e eterna.
Na primeira leitura, um “sábio” de Israel apresenta-
nos um “hino à sabedoria”. O texto convida-nos a 
adquirir a verdadeira “sabedoria” (que é um dom de 
Deus) e a prescindir dos valores efémeros que não 
realizam o homem. O verdadeiro “sábio” é aquele 
que escolheu escutar as propostas de Deus, aceitar os 
seus desafi os, seguir os caminhos que Ele indica.
O Evangelho apresenta-nos um homem que quer 
conhecer o caminho para alcançar a vida eterna. Jesus 
convida-o renunciar às suas riquezas e a escolher 
“caminho do Reino” – caminho de partilha, de 
solidariedade, de doação, de amor. É nesse caminho 
– garante Jesus aos seus discípulos – que o homem se 
realiza plenamente e que encontra a vida eterna.
A segunda leitura convida-nos a escutar e a acolher a 
Palavra de Deus proposta por Jesus. Ela é viva, efi caz, 
atuante. Uma vez acolhida no coração do homem, 
transforma-o, renova-o, ajuda-o a discernir o bem e o 
mal e a fazer as opções corretas, indica-lhe o caminho 
certo para chegar à vida plena e defi nitiva.
[Cf.: http://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2268]
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FOLHA DOMINICAL

AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
15 DE OUTUBRO ! 19H00 ! Eucaristia na Igreja Matriz;
16 DE OUTUBRO ! 21H30 ! Reunião de Preparação da 
Via Sacra Paroquial;
19 DE OUTUBRO ! 19H00 ! Batismos na Igreja Matriz;
20 DE OUTUBRO ! 12H00 ! Batismo na Igreja Matriz;
21 DE OUTUBRO ! 13H00 ! Batismo na Igreja Matriz;

CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL – Vimos por este 
meio convocar uma reunião com todos os membros do 
C.P.P, para o dia 24 de outubro, às 21h30, no Centro 
Pastoral Paroquial. A presença de todos será altamente 
necessária para que a paróquia progrida na execução 
das atividades pastorais a que se propõe!  

PEDITÓRIO MISSÕES – Os ofertórios das Eucaristias 
do próximo domingo, inclusive dos Centros de Culto, 
revertem obrigatoriamente para as Missões. Agradece-
se a generosidade dos fi éis. 

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). 
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 
fi nal de fevereiro de 2019.

JANTAR DE NATAL E ANGARIAÇÃO DE FUNDOS  – 
Para uma melhor programação da agenda dos nossos 
paroquianos, informamos que este ano o Jantar de 
Natal e Angariação de Fundos para as obras do Centro 
Paroquial Pe. Porfírio Alves realizar-se-á no Hotel 
Santana, no dia 7 de dezembro, pelas 20h.  

TERÇO – Dia 15: Almerinda Barbosa; Dia 16: Florentina 
Dias; Dia 17: Grupo Bíblico; Dia 18: Amélia Pereira; Dia 19: 
Adolfo Lima; Dia 20: Rui Maia; Dia 21: Mov. Carismático.

DESTAQUE
MAGUSTO PAROQUIAL – Magusto é juntar 
grupos de amigos e família, é assar castanhas, 
é beber vinho, é dançar até cansar, é cantar à 
desgarrada... Magusto é festejar o S. Martinho, 
aquele soldado romano que passou por um 
mendigo quase nu e, não tendo o que lhe dar, 
cortou com a espada a sua própria capa ao 
meio e vestiu-o. Magusto é tempo de dar e de 
festejar! No dia 17 de novembro, pelas 20h00, 
a Paróquia de S. João Baptista de Vila do 
Conde irá dinamizar o XII Magusto Paroquial, 
promovendo o convívio desta grande família 
e auxiliando na angariação de fundos para 
as obras que terão início muito brevemente. 
Este ano teremos novamente a possibilidade 
de reserva de mesas de 8, 10 ou 12 pessoas. 
Garanta a sua mesa ou o seu bilhete avulso, de 
15 de outubro a 12 de novembro, no Cartório 
Paroquial ou nos Centros de Culto. Contamos 
com a vossa alegria!  

PREPARAÇÃO PARA O SACRAMENTO DA 
CONFIRMAÇÃO (CRISMA ADULTOS) – O Ano 
Pastoral 2018/2019, é Ser Esperança. No Crisma 
recebem a força de Deus, a força que vos dará 
sempre a Esperança e o alento de que precisam 
na vossa Vida.”
No dia 19 de outubro, pelas 21h30m no Instituto 
de S. José (Colégio das Irmãs Doroteias), terá 
lugar o 1º encontro de preparação para os 
adultos da nossa paróquia que serão crismados 
no dia de Pentecostes, na Sé de Braga. 
Todas as pessoas que, não estando ainda 
inscritas, desejem associar-se a este grupo, 
devem inscrever-se no Centro Paroquial, 
manifestando a sua intenção junto do pároco. 
A toda a comunidade pede-se, naturalmente, 
que acompanhe com a sua oração estes 
crismandos. 

Jesus e o jovem rico, 2010, Andrey Mironov

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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A sabedoria é um dos temas 
mais queridos de certas épo-
cas e de certos povos, como 
o era na época em que foi 
escrito o livro donde é tirada 
esta leitura. A sabedoria é, 
na Sagrada Escritura, um 
dom de Deus, que leva o 
homem a saber apreciar 
e interpretar a vida e os 
acontecimentos segundo o 

pensamento e os critérios de Deus, que Ele mesmo nos revela. É esta 
sabedoria que nos há-de levar a compreender as palavras de Jesus que 
vamos depois escutar no Evangelho. 

LEITURA I Sab 7, 7-11                     

«Considerei a riqueza como nada, em comparação com a sabedoria»     

A vida segundo o Evan-
gelho não é um negócio, 
não se lhe deitam cálculos 
como quem olha para a sua 
conta no banco. É antes a 
resposta de fé à Palavra de 
Deus. E um dos obstáculos 
que mais frequentemente 
impede de compreender 
e responder prontamente 
à Palavra de Deus são os 

bens da terra. Só a sabedoria de Deus nos poderá trazer a luz ne-
cessária para aceitarmos, com fé e esperança, a palavra do Senhor, 
que é a palavra da salvação. 

EVANGELHO Mc 10, 17-30                 

«Vende o que tens e segue-Me»  

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO S. MARCOS  

Naquele tempo, ia Jesus pôr-Se a caminho, quando um 
homem se aproximou correndo, ajoelhou diante d’Ele 
e perguntou- Lhe: «Bom Mestre, que hei-de fazer para 
alcançar a vida eterna?». Jesus respondeu: «Porque Me 
chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Tu sabes os 
mandamentos: Não mates; não cometas adultério; não 
roubes; não levantes falso testemunho; não cometas 
fraudes; honra pai e mãe’». O homem disse a Jesus: 
«Mestre, tudo isso tenho eu cumprido desde a juventude». 
Jesus olhou para ele com simpatia e respondeu: «Falta-
te uma coisa: vai vender o que tens, dá o dinheiro aos 
pobres e terás um tesouro no Céu. Depois, vem e segue-
Me». Ouvindo estas palavras, anuviou-se-lhe o semblante 
e retirou-se pesaroso, porque era muito rico. Então Jesus, 
olhando à sua volta, disse aos discípulos: «Como será 
difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus!». 
Os discípulos fi caram admirados com estas palavras. Mas 
Jesus afi rmou-lhes de novo: «Meus fi lhos, como é difícil 
entrar no reino de Deus! É mais fácil passar um camelo 
pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino 
de Deus». Eles admiraram-se ainda mais e diziam uns aos 
outros: «Quem pode então salvar-se?». Fitando neles os 
olhos, Jesus respondeu: «Aos homens é impossível, mas 
não a Deus, porque a Deus tudo é possível». Pedro começou 
a dizer-Lhe: «Vê como nós deixámos tudo para Te seguir». 
Jesus respondeu: «Em verdade vos digo: Todo aquele que 
tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, fi lhos ou terras, 
por minha causa e por causa do Evangelho, receberá cem 
vezes mais, já neste mundo, em casas, irmãos, irmãs, mães, 
fi lhos e terras, juntamente com perseguições, e, no mundo 
futuro, a vida eterna».  

Palavra da salvação.

Esta leitura faz a apresenta-
ção de certos aspetos da Pa-
lavra de Deus. Ela é palavra 
efi caz: realiza sempre aquilo 
que diz. Ela não é apenas 
um som que se ouve: ela 
penetra até ao mais fundo 
do coração, e só ela é capaz 
de pôr o homem, no seu ínti-
mo, diante da verdade total. 
Ela tudo ilumina e não deixa 

que haja esconderijos nem disfarces; ela é como o olhar de Deus: tudo 
penetra e tudo ilumina. 

LEITURA II Hebr 4, 12-13               
«A palavra de Deus é capaz de discernir os pensamentos 

e intenções do coração» 

ALELUIA  Mt 5, 3     

Refrão: Aleluia. Repete-se

Bem-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o reino dos Céus.

                                                                                           Refrão

LEITURA DA EPÍSTOLA AOS HEBREUS   
   

A palavra de Deus é viva e efi caz, mais cortante que uma 
espada de dois gumes: ela penetra até ao ponto de divisão 
da alma e do espírito, das articulações e medulas, e é capaz 
de discernir os pensamentos e intenções do coração. 
Não há criatura que possa fugir à sua presença: tudo está 
patente e descoberto a seus olhos. É a ela que devemos 
prestar contas.                          

                                                                             Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DA SABEDORIA            
         

Orei e foi-me dada a prudência; implorei e veio a mim o 
espírito de sabedoria. Preferi-a aos cetros e aos tronos e, 
em sua comparação, considerei a riqueza como nada. Não 
a equiparei à pedra mais preciosa, pois todo o ouro, à vista 
dela, não passa de um pouco de areia e, comparada com 
ela, a prata é considerada como lodo. Amei-a mais do que 
a saúde e a beleza e decidi tê-la como luz, porque o seu 
brilho jamais se extingue. Com ela me vieram todos os bens 
e, pelas suas mãos, riquezas inumeráveis.    
                                                                           Palavra do Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL                   
Salmo 89 (90), 12-13.14-15.16-17 (R. 14) 
Refrão: Saciai-nos, Senhor, com a vossa bondade 
e exultaremos de alegria.                                                  Repete-se

Ensinai-nos a contar os nossos dias, 
para chegarmos à sabedoria do coração. 
Voltai, Senhor! Até quando? 
Tende piedade dos vossos servos.                                         Refrão 

Saciai-nos, desde a manhã, com a vossa bondade, 
para nos alegrarmos e exultarmos todos os dias. 
Compensai em alegria os dias de afl ição, 
os anos em que sentimos a desgraça.                                  Refrão 

 


