
REFLETIR A PALAVRA

O tema fundamental da liturgia deste domingo é o do amor: 
o que identifi ca os seguidores de Jesus é a capacidade de 
amar até ao dom total da vida.
No Evangelho, Jesus despede-Se dos seus discípulos e deixa-
lhes em testamento o
“mandamento novo”: “amai-vos uns aos outros, como Eu 
vos amei”. É nessa entrega radical da vida que se cumpre a 
vocação cristã e que se dá testemunho no mundo do amor 
materno e paterno de Deus.
Na primeira leitura apresenta-se a vida dessas comunidades 
cristãs chamadas a
viver no amor. No meio das vicissitudes e das crises, são 
comunidades fraternas, onde os irmãos se ajudam, se 
fortalecem uns aos outros nas difi culdades, se amam e dão 
testemunho do amor de Deus. É esse projeto que motiva 
Paulo e Barnabé e é essa proposta que eles levam, com a 
generosidade de quem ama, aos confi ns da Ásia Menor.
A segunda leitura apresenta-nos a meta fi nal para onde 
caminhamos: o novo céu e a nova terra, a realização da 
utopia, o rosto fi nal dessa comunidade de chamados a viver 
no amor. 
[Cf. https://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2474]
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AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 20/05 - 19h00 – Eucaristia na Igreja Matriz; 
Dia 24/05 - 21h30 - Reunião com Ministros 
Extraordinários da Comunhão;
Dia 25/05 - 12h00 - Casamento na Igreja Matriz;
Dia 25/05 - 16h30 - Batismo na Igreja Matriz;
Dia 25/05 - 18h00 - Eucaristia na Capela Bairro dos 
Pescadores;
Dia 25/05 - 19h00 – Festa da Fé (6º Ano da Catequese);
Dia 26/05 - 08h30 – Peregrinação Arciprestal à Senhora 
da Saúde.

QUARESMA/PÁSCOA 2019
V DOMINGO DE PÁSCOA ! “CRES’SER NA ESPERANÇA 
" UMA PARÁBOLA DE COMUNHÃO MISSIONÁRIA”
Nesta semana, vamos fazer-nos pobres de espírito, 
abrindo-nos ao amor aos outros. Para isso, vamos viver a 
pobreza nas palavras, nos gestos e nas atitudes, para que 
Deus seja glorifi cado em nós e no amor que concedemos 
aos outros. Para que a nossa pobreza seja enriquecida 
por Deus, somos chamados a ler e refl etir, ao longo 
de toda a semana, nos números 67-70 da exortação 
apostólica Gaudete et Exsultate do Papa Francisco.

ORAÇÃO MARIANA - No dia 24 de maio, dada a tradição 
e a cultura dos ranchos folclóricos da Paróquia de São 
João Baptista de Vila do Conde que prevê “disputa” 
musical pelas 21h, a Oração Mariana “Trinta e um dias 
com Maria” passará para a Igreja da Misericórdia. 

PEREGRINAÇÃO ARCIPRESTAL À SENHORA DA SAÚDE - 
A nossa comunidade vai associar-se, no dia 26 de maio, 
à peregrinação arciprestal à Senhora da Saúde. Dando 
um testemunho de união e comunhão paroquial, todos 
estamos convidados para, mais do que um hábito, fazer 
deste momento uma expressão marcante da nossa Fé. 
A concentração será pelas 8h30m, junto à Matriz da 
Póvoa de Varzim de onde sairemos em grupo paroquial, 
alinhados pelo estandarte da nossa Paróquia, que este 
ano será transportado pela Comissão de Culto de São 
Pedro de Formariz.

INSCRIÇÕES PARA O 1º ANO DA CATEQUESE - Preparando, 
já, o próximo ano de catequese (2019/2020), anuncia-
se aos interessados a abertura das inscrições para o 
primeiro ano da catequese. As mesmas já decorrem no 
cartório paroquial, mediante a apresentação da cédula 
da Vida Cristã/ Certidão de Batismo e uma fotografi a da 
criança.

TERÇO – Dia 20: Almerinda Barbosa; Dia 21: Florentina 
Dias; Dia 22: LIAM; Dia 23: Alzira Baptista; Dia 24: Cândida 
Machado; Dia 25: Marcelino Vidal; Dia 26: Edite Matos.

DESTAQUE
ORAÇÃO MARIANA  - O mês de maio é por excelência 
o mês dedicado a Maria, a mãe de Jesus. A paróquia 
de S. João Bap% sta de Vila do Conde, consciente da 
sua importância para os cristãos como sendo aquela 
que aponta para Cristo, irá promover durante o mês 
de maio a recitação diária do terço, pelas 21h30, na 
Igreja Matriz de Vila do Conde, para todas as famílias, 
em unidade com todos os movimentos da nossa co-
munidade paroquial. Par% cipe para que possamos ser 
mais família Cristã, MAIS FAMÍLIA PAROQUIAL.
Teremos também recitação do terço na capela de São 
Roque às 15h e na Capela de Formariz às 18h de se-
gunda a sábado ( nos domingos 05 e 19 de maio será 
8h30 e nos domingos 12 e 26 de maio será às 9h).

DATA  MOVIMENTO

20 - Segunda-feira Colaboradores Igreja Matriz

21 - Terça-feira Movimento dos Acólitos

22 - Quarta-feira Fraternidade Nuno Álvares Pereira 

23 - Quinta-feira Zeladores   

24 - Sexta-feira Catequese - 2º Ano [na Igreja da Misericórdia]

25 - Sábado Catequese Adolescência

26 - Domingo Ministros Extraordinários da Comunhão 

27 - Segunda-feira Legião de Maria – LIAM

28 - Terça-feira Colaboradores e Voluntários da Paróquia 

29 - Quarta-feira Grupo da Imaculada

30 - Quinta-feira Catequistas

31 - Sexta-feira Procissão de Velas em Formariz

ENCERRAMENTO DO MÊS DE MARIA - Estamos bem 
próximos do fi m do mês de maio, mês especialmente 
dedicado à Virgem Santa Maria. Para assinalar o 
encerramento do mês Mariano haverá Celebração da 
Eucaris% a, no dia 31 de maio, às 21h30, na Capela de 
Formariz, seguida de procissão de velas pelas ruas do 
lugar.

A Aparição de Jesus no Cenáculo (1886-94), James Tissot 

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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Terminada a primeira viagem 
missionária, através do sudoeste 
da Ásia menor, Paulo regressa a 
Antioquia, visitando, pelo camin-
ho, as comunidades nascidas do 
seu trabalho, sob a ação do Es-
pírito Santo. Ao mesmo tempo, 
S. Paulo organiza hierarquica-
mente a Igreja, pondo à sua fr-
ente os anciãos (presbíteros) es-
colhidos, não pela comunidade, 
como se fazia entre os judeus 
dispersos no mundo pagão, mas 
diretamente por ele. Assim se 

manifestava a colegialidade. Assim se asseguravam as relações entre a Igreja 
local e a universal. 

LEITURA I Atos 14, 21b-27    

«Contaram à Igreja tudo o que Deus tinha feito com eles»   

Aos discípulos, que não podem 
ainda segui-l’O na Sua glória, 
Jesus entrega-lhes, como Seu 
testamento espiritual, o manda-
mento novo: amar os homens, 
nossos irmãos, como Ele os 
amou, até ao amor do inimigo, 
até ao dom da vida, até às últi-
mas consequências. 
Este amor não é uma simples 
norma legal. É uma espécie 
de instituição «sacramental», 
pela qual se assegura, continu-
amente a presença de Jesus no 

meio de nós. Vivido em realidade, é o mesmo amor do Pai, encarnado em Jesus, 
que através de nós se comunica aos homens. 

EVANGELHO Jo 13, 31-33a.34-35   

«Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros»   

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 
SEGUNDO SÃO JOÃO  

Quando Judas saiu do Cenáculo, disse Jesus aos 
seus discípulos: «Agora foi glorifi cado o Filho do 
homem e Deus foi glorifi cado n’Ele. Se Deus foi 
glorifi cado n’Ele, Deus também O glorifi cará em Si 
mesmo e glorifi cá-l’O-á sem demora. Meus fi lhos, é 
por pouco tempo que ainda estou convosco. Dou-
vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos 
outros. Como Eu vos amei, amai-vos também uns 
aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus 
discípulos: se vos amardes uns aos outros».  

Palavra da salvação.

A Ressurreição de Jesus não elimi-
nou, totalmente, o mal, que con-
tinua a estar presente na nossa 
vida. Contudo (e é esta a grande 
mensagem que o Apocalipse nos 
transmite), a humanidade con-
hecerá, um dia, em Cristo, a vitória 
plena e defi nitiva sobre o mal. O 
fi m dos tempos, com efeito, não 
será uma destruição, mas uma 
transformação. Nesse dia das núp-
cias defi nitivas com o Seu Criador, 
a humanidade resplandecerá com 
a mesma juventude de Deus. 

LEITURA II Ap 21, 1-5a   

«Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos»  
 

ALELUIA  Jo 13, 34       

Refrão: Aleluia. Repete-se

Dou-vos um mandamento novo, diz o Senhor: 
amai-vos uns aos outros, como Eu vos amei. 

 

    Refrão

LEITURA DO LIVRO DO APOCALIPSE   

Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, porque o 
primeiro céu e a primeira terra tinham desaparecido 
e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, 
a nova Jerusalém, que descia do Céu, da presença 
de Deus, bela como noiva adornada para o seu 
esposo. Do trono ouvi uma voz forte que dizia: «Eis 
a morada de Deus com os homens. Deus habitará 
com os homens: eles serão o seu povo e o próprio 
Deus, no meio deles, será o seu Deus. Ele enxugará 
todas as lágrimas dos seus olhos; nunca mais haverá 
morte nem luto, nem gemidos nem dor, porque o 
mundo antigo desapareceu». Disse então Aquele 
que estava sentado no trono: «Vou renovar todas as 
coisas».   

Palavra do Senhor.

LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS   

Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram a Listra, 
a Icónio e a Antioquia. Iam fortalecendo as almas 
dos discípulos e exortavam-nos a permanecerem 
fi rmes na fé, «porque – diziam eles – temos de 
sofrer muitas tribulações para entrarmos no reino 
de Deus». Estabeleceram anciãos em cada Igreja, 
depois de terem feito orações acompanhadas de 
jejum, e encomendaram-nos ao Senhor, em quem 
tinham acreditado. Atravessaram então a Pisídia e 
chegaram à Panfília; depois, anunciaram a palavra 
em Perga e desceram até Atalia. De lá embarcaram 
para Antioquia, de onde tinham partido, confi ados 
na graça de Deus, para a obra que acabavam de 
realizar. À chegada, convocaram a Igreja, contaram 
tudo o que Deus fi zera com eles e como abrira aos 
gentios a porta da fé.   

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 144, 8-13ab (R. 1)  

Refrão: Louvarei para sempre o vosso nome, 
Senhor, meu Deus e meu Rei.  Repete-se

O Senhor é clemente e compassivo, 
paciente e cheio de bondade. 
O Senhor é bom para com todos 
e a sua misericórdia se estende a todas as criaturas.  Refrão 

Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas 
e bendigam-Vos os vossos fi éis. 
Proclamem a glória do vosso reino 
e anunciem os vossos feitos gloriosos.  Refrão 

 
 

 


