
REFLETIR A PALAVRA

Nesta terceira etapa da caminhada para a Páscoa somos 
chamados, mais uma vez, a repensar a nossa existência. O 
tema fundamental da liturgia de hoje é a “conversão”. Com 
este tema enlaça-se o da “libertação”: o Deus libertador 
propõe-nos a transformação em homens novos, livres da 
escravidão do egoísmo e do pecado, para que em nós se 
manifeste a vida em plenitude, a vida de Deus.
O Evangelho contém um convite a uma transformação 
radical da existência, a uma mudança de mentalidade, a um 
recentrar a vida de forma que Deus e os seus valores passem 
a ser a nossa prioridade fundamental. Se isso não acontecer, 
diz Jesus, a nossa vida será cada vez mais controlada pelo 
egoísmo que leva à morte.
A segunda leitura avisa-nos que o cumprimento de ritos 
externos e vazios não é importante; o que é importante 
é a adesão verdadeira a Deus, a vontade de aceitar a sua 
proposta de salvação e de viver com Ele numa comunhão 
íntima.
A primeira leitura fala-nos do Deus que não suporta as 
injustiças e as arbitrariedades e que está sempre presente 
naqueles que lutam pela libertação. É esse Deus libertador 
que exige de nós uma luta permanente contra tudo aquilo 
que nos escraviza e que impede a manifestação da vida 
plena. 
[Cf. http://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2369]
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AGENDA PAROQUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 27/03-14h30 – Reunião de Arciprestes e Vice-Arciprestes em 
Braga;
Dia 27/03-21h30 – Reunião C/ Zeladoras dos Sacrários – 
Preparação para Quinta Feira Santa;
Dia 28/03-21h30 – Reunião de Conselho Económico Paroquial;
Dia 29/03-21h30 – Reunião com Ministros Extraordinários da 
Comunhão;
Dia 30/03-10h00 – Encontro de Agentes da Pastoral em Caxinas;
Dia 30/03-21h00 – Via Sacra ao Vivo - Teatro Municipal;

QUARESMA/PÁSCOA 2019
III DOMINGO DA QUARESMA  “CRES’SER NA ESPERANÇA  
UMA PARÁBOLA DE COMUNHÃO MISSIONÁRIA”
Continuando a prática do exame de consciência, vamos perceber 
de que modo temos exercido violência (agressividade) nas 
palavras, nos gestos e nas atitudes com aqueles que nos são 
próximos. Para nos iluminar nesta refl exão, seria bom ler e 
meditar os números 98-101 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 fi ns pretendidos. 
Sejamos generosos.

OFERTÓRIO PARA A CÁRITAS PORTUGUESA – Neste fi m 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. 

VIA SACRA PAROQUIAL – Em plena Quaresma, a Via Sacra surge 
como uma oportunidade para nos deixarmos tocar pelo Mistério 
da Cruz, acolhendo na nossa vida a Vida que Cristo nos deu. A 12 
de abril, pelas 22h00, na Igreja Matriz, aceitemos o desafi o de 
encontrar os sinais e razões de Esperança que nem o Túmulo pode 
silenciar e façamo-lo em comunidade, naquele que será mais um 
passo na caminhada da nossa família paroquial rumo ao desejado 
momento da festa Pascal. 

CONFRARIA DE Nª SRª DO DESTERRO – Convoca-se os irmãos 
da Confraria de Nª Srª do Desterro para a assembleia ordinária a 
ter lugar no dia 31/03/2019, pelas 11 horas, na sacristia da Igreja, 
seguida de assembleia extraordinária, a ter lugar imediatamente 
após a sessão ordinária. 

BÊNÇÃO DO PEREGRINO – A partir da próxima semana, todos os 
dias, e sempre no fi nal da Eucaristia das 19h, todos os PEREGRINOS, 
presentes e que demostrem interesse, poderão ter a experiência 
da BÊNÇÃO DO PEREGRINO, cerimónia plena de signifi cado e 
simbolismo para quem percorre Caminhos de Peregrinação em 
direção a locais como Fátima e Santiago de Compostela.
Para tal, e APENAS durante a Eucaristia das 19h, os bancos da 
Capela da Nossa Senhora da Boa Viagem (lateral direita para 
quem entra na Igreja) estarão reservados aos Peregrinos.
Agradecemos a compreensão e divulgação

TERÇO – Dia 25: Clarisse Alves; Dia 26: Isabel C. Veiga; Dia 27: LIAM; 
Dia 28: Alzira Baptista; Dia 29: Edite Matos; Dia 30: Laura Calçada; 
Dia 31: Amélia Pereira.

DE STA QUE
PROCISSÃO SENHOR DOS PASSOS - Inserido no programa 
da Quaresma 2019, realiza-se hoje, a Procissão Senhor Dos 
Passos com o seguinte programa: Sermão da Paixão do Senhor 
às 14h30, na Igreja da Misericórdia, seguindo-se às 15h00, a 
Procissão do Silêncio com a imagem do Senhor dos Passos 
em direção à Igreja Matriz. Às 15h30, realizar-se-á o Sermão 
do Pretório, seguindo-se a Procissão do Senhor dos Passos, 
saindo da Igreja Matriz e recolhendo na Igreja da Misericórdia.

“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 Defi ciência 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 
Defi ciência em Touguinha (contactos: 252290370| email: 
geral.touguinha@scmvc.pt), quer os Serviços Centrais da 
Misericórdia (tel: 252249199 | Email: geral@scmvc.pt).

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.

ENCONTRO COM TODOS OS AGENTES DA PASTORAL 
PAROQUIAL – O Arciprestado de Vila do Conde/Póvoa de Varzim 
vive com felicidade um momento preparatório da Semana de 
Oração pelas Vocações que este ano se celebrará de 5 a 12 de 
maio, em pleno Tempo Pascal. No contexto Arquidiocesano, o 
nosso Arciprestado irá assumir a grande responsabilidade de 
acolher diversas dinâmicas lúdico-celebrativas que visam os 
mais diversos ambientes, e de onde se espera o aparecimento 
de vocações sãs e santas ao sacerdócio.
Assim, no dia 30 de março, sábado, das 10:00 às 12:00, no 
Auditório do Centro Paroquial das Caxinas, realizar-se-á um 
encontro com todos os agentes da pastoral paroquial do 
Arcirpestado. Ficam, assim, convocados todos os responsáveis 
da Paróquia de São João Baptista de Vila do Conde, 
particularmente aqueles que mais diretamente trabalham no 
setor pastoral da evangelização, como catequistas, jovens, 
escuteiros e acólitos. A presença de todos é imprescindível! 

A Parábola da fi gueira estéril, Carl Rahl (1812-1865)

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  adoave.pt
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Continuando a apresentar, nesta 
subida quaresmal a caminho da 
Páscoa, certos momentos mais 
signifi cativos da história da sal-
vação, a primeira leitura deste 
domingo, em seguimento da 
dos domingos anteriores, dá-
nos a célebre revelação de Deus 
a Moisés, a revelação do seu 
Nome, que defi ne, tanto quanto 
isso é possível, Quem é Deus. Ao 
mesmo tempo, e na continuação 
dessa revelação, Deus chama 
Moisés e envia-o como instru-

mento de salvação para o seu povo escravizado no Egipto. Moisés será o chefe 
desse povo, o seu condutor através do deserto, e, como tal, fi gura de Cristo, o 
verdadeiro Pastor, guia e salvador do seu povo. 

LEITURA I Ex 3, 1-8a.13-15       
«O que Se chama ‘Eu sou’ enviou-me a vós»       

A primeira mensagem 
da Boa Nova que Jesus 
nos traz é o anúncio da 
aproximação do reino dos 
Céus, e consequentemente 
o convite a acolhê-lo com 
o coração voltado para 
ele e afastado do que lhe 
é contrário. Esta atitude é 
assim uma conversão, um 
regresso dos caminhos do 
pecado, uma atitude de 
arrependimento em relação 
ao passado, uma atitude 

penitencial. E esta atitude do coração é fundamental na Quaresma. 

EVANGELHO Lc 13, 1-9        
«Se não vos arrependerdes, morrereis do mesmo modo»      

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 
SEGUNDO SÃO LUCAS     

Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar 
o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que 
imolavam. Jesus respondeu-lhes: «Julgais que, por terem sofrido tal 
castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros 
galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis 
todos do mesmo modo. E aqueles dezoito homens, que a torre de 
Siloé, ao cair, atingiu e matou? Julgais que eram mais culpados do que 
todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se 
não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus 
disse então a seguinte parábola: «Certo homem tinha uma fi gueira 
plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, 
mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: ‘Há três anos 
que venho procurar frutos nesta fi gueira e não os encontro. Deves 
cortá-la. Porque há-de estar ela a ocupar inutilmente a terra?’. Mas 
o vinhateiro respondeu-lhe: ‘Senhor, deixa-a fi car ainda este ano, 
que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez 
venha a dar frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo ano».       

Palavra da salvação.

É o próprio Apóstolo que nos 
ensina a ler o Antigo Testamen-
to: este anuncia as realidades 
do Novo Testamento, e serve, 
ao mesmo tempo, de exemplo e 
de guia ao povo da Nova Alian-
ça, que já chegou “aos últimos 
tempos”, os tempos do Senhor 
Jesus Cristo, mas que ainda per-
egrina no deserto deste mundo 
a caminho da Terra Prometida. 
Não venha a suceder-nos a nós 
o que a muitos deles aconteceu: 
terem fi cado pelo caminho. 

LEITURA II – 1 Cor 10, 1-6.10-12         
A vida do povo com Moisés no deserto 
foi escrita para nos servir de exemplo 

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO  Mt 4, 17         

Refrão: Louvor e glória a Vós, Jesus Cristo, Senhor. 

   Repete-se

Arrependei-vos, diz o Senhor; 
está próximo o reino dos Céus. 
 
 
    Refrão

LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO 
S. PAULO AOS CORÍNTIOS        

Irmãos: Não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos 
debaixo da nuvem, passaram todos através do mar e na nuvem e 
no mar, receberam todos o batismo de Moisés. Todos comeram 
o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida 
espiritual. Bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava: 
esse rochedo era Cristo. Mas a maioria deles não agradou a Deus, pois 
caíram mortos no deserto. Esses factos aconteceram para nos servir 
de exemplo, a fi m de não cobiçarmos o mal, como eles cobiçaram. 
Não murmureis, como alguns deles murmuraram, tendo perecido 
às mãos do Anjo exterminador. Tudo isto lhes sucedia para servir de 
exemplo e foi escrito para nos advertir, a nós que chegámos ao fi m 
dos tempos. Portanto, quem julga estar de pé tome cuidado para não 
cair.       

Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DO ÊXODO         
Naqueles dias, Moisés apascentava o rebanho de Jetro, seu sogro, 
sacerdote de Madiã. Ao levar o rebanho para além do deserto, 
chegou ao monte de Deus, o Horeb. Apareceu-lhe então o Anjo do 
Senhor numa chama ardente, do meio de uma sarça. Moisés olhou 
para a sarça, que estava a arder, e viu que a sarça não se consumia. 
Então disse Moisés: «Vou aproximar-me, para ver tão assombroso 
espetáculo: por que motivo não se consome a sarça?». O Senhor viu 
que ele se aproximava para ver. Então Deus chamou-o do meio da 
sarça: «Moisés, Moisés!». Ele respondeu: «Aqui estou!» Continuou o 
Senhor: «Não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar 
que pisas é terra sagrada». E acrescentou: «Eu sou o Deus de teus 
pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacob». Então Moisés 
cobriu o rosto, com receio de olhar para Deus. Disse-lhe o Senhor: «Eu 
vi a situação miserável do meu povo no Egipto; escutei o seu clamor 
provocado pelos opressores. Conheço, pois, as suas angústias. Desci 
para o libertar das mãos dos egípcios e o levar deste país para uma 
terra boa e espaçosa, onde corre leite e mel». Moisés disse a Deus: 
«Vou procurar os fi lhos de Israel e dizer-lhes: ‘O Deus de vossos pais 
enviou-me a vós’. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, que hei-
de responder-lhes?». Disse Deus a Moisés: «Eu sou ‘Aquele que sou’». 
E prosseguiu: «Assim falarás aos fi lhos de Israel: O que Se chama ‘Eu 
sou’ enviou-me a vós». Deus disse ainda a Moisés: «Assim falarás aos 
fi lhos de Israel: ‘O Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus 
de Isaac e Deus de Jacob, enviou-me a vós. Este é o meu nome para 
sempre, assim Me invocareis de geração em geração’». 

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 102 (103), 1-4.6-8.11 (R. 8a)             

Refrão: O Senhor é clemente e cheio de compaixão. 
    Repete-se

O Senhor é minha luz e salvação: 
Bendiz, ó minha alma, o Senhor 
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. 
Bendiz, ó minha alma, o Senhor 
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.  Refrão 

Ele perdoa todos os teus pecados 
e cura as tuas enfermidades. 
Salva da morte a tua vida 
e coroa-te de graça e misericórdia.  Refrão 

 
 


