AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 20/03-09h00 – Reunião Arciprestal do Clero;
Dia 20/03-21h30 – Reunião da Pastoral Vocacional em Balasar;
Dia 21/03-10h00 – Missa em Honra de São Bento, na capela de São
Bento;
Dia 22/03-21h30 – Conselho Pastoral Paroquial;
Dia 23/03-09h30 – Conﬁssões na Paróquia de Junqueira;
Dia 23/03-12h00 – Eucaristia 10º Aniversário da Fraternidade Nuno
Álvares;
Dia 23/03-18h00 – Eucaristia Capela Bairro dos Pescadores;
Dia 24/03-14h30 – Procissão do Senhor dos Passos.

QUARESMA/PÁSCOA 2019 ! “CRES’SER NA ESPERANÇA " UMA
PARÁBOLA DE COMUNHÃO MISSIONÁRIA”
Nesta semana, continuaremos com o exercício do exame de
consciência feito com serenidade para identiﬁcar as situações que
nos isolam da família, dos colegas de trabalho ou da escola, da
comunidade cristã, dos amigos. Para entendermos e superarmos o
isolamento, somos chamados a ler e reﬂetir, em cada dia da semana,
nos números 87-92 da exortação apostólica Evangelii Gaudium do
Papa Francisco.
RENÚNCIA QUARESMAL – A renúncia quaresmal deste ano,
por vontade do Sr. Arcebispo, D. Jorge Ortiga, reverterá para
a reabilitação da casa paroquial de Santa Cecília de Ocua, na
Diocese moçambicana de Pemba, e, na mesma paróquia, para a
construção de uma casa que tenha condições de albergar uma
comunidade religiosa feminina. Apelo a todos os paroquianos para
que colaborem a sua renúncia quaresmal para os ﬁns pretendidos.
Sejamos generosos.
FESTA DE SÃO JOSÉ – No dia 19 de março os ﬁéis celebrarão, de
forma solene, São José. O Circulo Católico de Operários irá dinamizar
esta Eucaristia, responsabilizando-se pela Liturgia da Palavra
[leituras], mantendo-se a escala elencada para a oração do terço.
Fica um pedido de compreensão às pessoas visadas nesta alteração.
Gostava de convidar todos os pais desta comunidade a participarem
na Eucaristia deste dia, dado que, no ﬁnal procederemos ao ritual da
bênção dos pais.
CENÁCULO MARIANO – No próximo dia 20 de março 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.
CONSELHO PASTORAL – Vimos, por este meio, convocar todos os
membros do Conselho Pastoral Paroquial para uma reunião, no dia
22 de março, 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!
FRATERNIDADE DE NUNO ÁLVARES – Completa-se no próximo dia
23 março de 2019 o 10º aniversário da Fraternidade Nuno Álvares de
Vila do Conde. Nesse sentido a Fraternidade gostaria de comemorar
esta data na presença de todos aqueles que têm partilhado a
vivência ideal do escutismo numa Eucaristia às 12h, na Igreja Matriz
de Vila do Conde.
OFERTÓRIO PARA A CÁRITAS PORTUGUESA – No próximo
ﬁm de semana os ofertórios de todas as Paróquias de Portugal
revertem para as diversas Cáritas Portuguesa. Assim, também nós
contribuiremos para esta instituição de cariz sócio caritativo que
apoia os mais desfavorecidos.
TERÇO – Dia 18: Almerinda Barbosa; Dia 19: Florentina Dias; Dia 20:
Grupo Bíblico; Dia Amélia Pereira; Dia 22: Cândida Machado; Dia 23: Marcelino Vidal; Dia 24: - Edite Matos.

DESTAQUE
ALTERAÇÂO DOS HORÁRIOS DAS EUCARISTIAS NA
PARÓQUIA DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE VILA DO CONDE.
VER NO INTERIOR

PROCISSÃO SENHOR DOS PASSOS - Há 7 anos que
a Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde, em
colaboração com a Paróquia de São João Baptista,
realiza a Majestosa Procissão do Senhor dos Passos.
No próximo dia 24 de março, III Domingo da Quaresma,
pelas 14h30, será realizada mais uma edição desta
tradição religiosa que a Instituição muito preza.
Marcará presença, neste evento, o Rev. Padre Dr. Luís
Gonzaga Marinho Teixeira da Silva, assistente nacional
do Corpo Nacional de Escutas.
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COMUNHÃO PASCAL DO DOENTE E IDOSO - No próximo
dia 07 de abril, celebrar-se-á a Comunhão Pascal do
Doente e Idoso. Nesse dia, a partir das 9h da manhã, o
Rev. Prior, acompanhado pelos Ministros Extraordinários
da Comunhão, efetuará a Visita aos Doentes e Idosos,
levando-lhes a Sagrada Eucaristia, como forma de
animar aqueles que estão física e psicologicamente mais
enfraquecidos. Todos os que desejarem receber a visita
do Rev. Prior devem anunciar a sua vontade no Cartório
Paroquial.
“Missão em Esperança” – “Missão em Esperança”
é o tema da Via Sacra ao Vivo, que será realizada
pelos Utentes e Colaboradores do Centro de Apoio
e Reabilitação para Pessoas com Deﬁciência de
Touguinha, no próximo dia 30 de março, às 21h00, no
Teatro Municipal de Vila do Conde e no dia 11 de abril, às
21h00, no Auditório Vita de Braga.
Trata-se de uma iniciativa realizada pela Misericórdia de
Vila do Conde em colaboração com a Paróquia de São
João Baptista. Informa-se que para assistir ao espetáculo
é obrigatório efetuar reserva de bilhetes. Para o efeito
poderá contactar quer o Centro de Apoio e Reabilitação
para Pessoas com Deﬁciência em Touguinha (contactos:
252290370| email: geral.touguinha@scmvc.pt), quer os
Serviços Centrais da Misericórdia (tel: 252249199 | Email:
geral@scmvc.pt).
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

Basílica da Transﬁguração no Monte Tabor, Galileia, Israel

REFLETIR A PALAVRA
As leituras deste domingo convidam-nos a reﬂetir
sobre a nossa “transﬁguração”, a nossa conversão
à vida nova de Deus; nesse sentido, são-nos
apresentadas algumas pistas.
A primeira leitura apresenta-nos Abraão, o modelo do
crente. Com Abraão, somos convidados a “acreditar”,
isto é, a uma atitude de conﬁança total, de aceitação
radical, de entrega plena aos desígnios desse Deus
que não falha e é sempre ﬁel às promessas.
A segunda leitura convida-nos a renunciar a essa
atitude de orgulho, de autossuﬁciência e de
triunfalismo, resultantes do cumprimento de ritos
externos; a nossa transﬁguração resulta de uma
verdadeira conversão do coração, construída dia a
dia sob o signo da cruz, isto é, do amor e da entrega
da vida.
O Evangelho apresenta-nos Jesus, o Filho amado do
Pai, cujo êxodo (a morte na cruz) concretiza a nossa
libertação. O projeto libertador de Deus em Jesus não
se realiza através de esquemas de poder e de triunfo,
mas através da entrega da vida e do amor que se dá
até à morte. É esse o caminho que nos conduz, a nós
também, à transﬁguração em Homens Novos.
[Cf.http://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2368]

HORÁRIOS DAS EUCARISTIAS NA PARÓQUIA DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE VILA DO CONDE
“Se a Sagrada Liturgia ocupa o primeiro lugar na vida da Igreja, o Mistério Eucarístico é, podemos dizer, o coração e o centro da Sagrada Liturgia, constituindo a fonte de vida que
nos purifica e robustece, de modo que já não vivamos para nós mas para Deus, e nos unamos uns com os outros pelo vínculo mais íntimo da caridade” (Paulo VI, Carta Encíclica
Mysterium Fidei, nº 3).
A celebração da Santa Missa aos domingos remonta aos princípios da era apostólica da Igreja (cf. At 2,42-46; 1 Cor 11,17). Nesse sentido, a Carta aos Hebreus ajuda-nos a compreender
a importância da Eucaristia dominical já naquele tempo: “Sem abandonarmos a nossa assembleia, como é costume de alguns, mas nos exortando mutuamente” (Hb 10,25).
Ora, a participação da Santa Missa, aos domingos, é um compromisso de particular importância para nossa experiência de fé.
São João Crisóstomo, referia que embora haja a possibilidade de se rezar em casa, não se pode rezar aí como na igreja, onde muitos se reúnem, onde o grito é lançado a Deus de
um só coração. […] Há lá qualquer coisa mais: a união dos espíritos, a harmonia das almas, o laço da caridade, as orações dos sacerdotes. São Justino, mártir do século II, na sua
primeira Apologia, dirigida ao imperador Antonino e ao Senado, descreveu o costume dos primeiros cristãos de se reunirem na assembleia dominical, que congregava, no mesmo
lugar, os cristãos das cidades e das aldeias. “Quando, durante a perseguição de Diocleciano, viram as suas assembleias interditas com a máxima severidade, foram muitos os
corajosos que desafiaram o édito imperial, preferindo a morte a faltar à Eucaristia dominical” (Cf. Apologia I, 67, 3-5: Pg. 6,430).
Após breve resenha histórica, importa reconhecer nos tempos hodiernos a diminuição de homens consagrados ao Senhor, de corpo e alma, no presbitério, assumindo-se tal
realidade como ocasião para todos nos empenharmos na renovação pastoral das comunidades cristãs, sendo necessárias novas atitudes e novos hábitos para respondermos aos
desafios que se colocam à Igreja no diálogo com a sociedade moderna.
Fruto da escassez de vocações de consagração e à idade avançada de vários sacerdotes, que vinham realizando com muita dedicação os serviços religiosos, as paróquias, e por
consequência as dioceses, veem-se limitadas na resposta necessária às mais diversas solicitações pastorais.
Entre nós, de há vários anos a esta parte, a Paróquia de São João Baptista de Vila do Conde, teve a graça de poder contar com a colaboração infatigável dos Reverendíssimos
sacerdotes Monsenhor Manuel Ferreira de Araújo e Pe. Bártolo de Paiva Gonçalves Pereira que, em profunda articulação com o Reverendo Prior, apascentaram, em nome de Sua
Excelência Reverendíssima, o Sr. Arcebispo de Braga e Primaz das Espanhas, esta pequenina parcela do Povo de Deus.
Com grande tristeza, acalentada no coração de todos os paroquianos da Paróquia de São João Baptista de Vila do Conde, vivemos o período de doença que atingiu o Excelentíssimo
Monsenhor Manuel Ferreira de Araújo, impossibilitando-o, temporariamente, de dar a sua tão estimada colaboração, assegurando o culto na Capela de Formariz, na Igreja do
Desterro e colaborando no Sacramento da Reconciliação semanal, na Igreja Matriz.
Perante tal situação, somos convidados, antes de mais, a rezar, pedindo a Cristo, Redentor do mundo, a cura, pela graça do Espírito Santo, da doença do Monsenhor Manuel,
sarando as suas dores e restituindo-lhe, por amor, a plena saúde. Depois, encarando com esperança, a realidade que nos emerge, devemos refletir as mudanças pastorais que se
tornam imperiosas, particularmente no que reporta ao horário das Eucaristias dominicais no perímetro da Paróquia de São João Baptista.
Assim, depois de um discernimento profundo, em comunhão com Sua Excelência Reverendíssima, o Sr. Arcebispo D. Jorge Ortiga; com o Reverendíssimo Sr. Pe. Bártolo Pereira
e com as Confrarias e Irmandades visadas, determinamos que os horários das Eucaristias dominicais, a entrar em vigor no III Domingo da Quaresma, para a Paróquia de Vila do
Conde serão os seguintes:
09h00 – Capela de São Pedro de Formariz – Eucaristia de quinze em quinze dias. Semana ímpar;
09h00 – Igreja de Nossa Senhora da Lapa e São Bartolomeu – Eucaristia de quinze em quinze dias. Semana par.;
09h00 – Capelania da Venerável Ordem Terceira de S. Francisco de Vila do Conde;
10h00 – Igreja de Nossa Senhora do Desterro;
11h00 – Igreja Matriz de São João Baptista de Vila do Conde;
12h00 – Batismos - Igreja Matriz de São João Baptista de Vila do Conde;
19h00 – Igreja Matriz de São João Baptista de Vila do Conde.
Conscientes de que a mudança antropológico-cultural que hoje vivemos influencia todos os aspetos da vida, não podemos deixar de, com amor, lealdade e objetividade sábia,
procurar a superação dos modelos pastorais do passado, olhando com esperança para o futuro que a todos nos implica, assumindo a nossa missão de filhos de Deus na superação
resiliente das dificuldades.
Com o empenho de quem incansavelmente vos serve, esperando compreensão e colaboração, invoco para todos a bênção de Deus.
O Prior, Pe. Paulo César Pereira Dias

