
REFLETIR A PALAVRA
As leituras deste domingo convidam-nos a refl ectir o tema da 
hospitalidade e do acolhimento. Sugerem, sobretudo, que a 
existência cristã é o acolhimento de Deus e das suas propostas; e 
que a acção (ainda que em favor dos irmãos) tem de partir de um 
verdadeiro encontro com Jesus e da escuta da Palavra de Jesus. É 
isso que permite encontrar o sentido da nossa acção e da nossa 
missão.
A primeira leitura propõe-nos a fi gura patriarcal de Abraão. Nessa 
fi gura apresenta-se o modelo do homem que está atento a quem 
passa, que partilha tudo o que tem com o irmão que se atravessa no 
seu caminho e que encontra no hóspede que entra na sua tenda a 
fi gura do próprio Deus. Sugere-se, em consequência, que Deus não 
pode deixar de recompensar quem assim procede.
No Evangelho, apresenta-se um outro quadro de hospitalidade e 
de acolhimento de Deus. Mas sugere-se que, para o cristão, acolher 
Deus na sua casa não é tanto embarcar num activismo desenfreado, 
mas sentar-se aos pés de Jesus, escutar as propostas que, n’Ele, o 
Pai nos faz e acolher a sua Palavra.
A segunda leitura apresenta-nos a fi gura de um apóstolo (Paulo), 
para quem Cristo, as suas palavras e as suas propostas são a 
referência fundamental, o universo à volta do qual se constrói toda 
a vida. Para Paulo, o que é necessário é “acolher Cristo” e construir 
toda a vida à volta dos seus valores. É isso que é preponderante na 
experiência cristã. 

[Cf.hhttps://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2577]
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AGENDA PARO QUIAL
CENÁCULO MARIANO – No próximo dia 24 
de julho haverá Cenáculo Mariano, pelas 
21h, na Igreja do Desterro. Desta celebração 
consta recitação do terço, adoração ao SS 
Sacramento e Eucaristia com pregação 
presidia pelo Rev. Padre José Lima, 
franciscano.

BÊNÇÃO DOS AVÓS  – No dia 26 de julho, 
na Eucaristia das 19h00, na Igreja Matriz, 
a comunidade é convidada a dar um 
testemunho de gratidão e acolhimento 
relativamente aos avós, fi guras de referência 
da nossa memória e da nossa vida.
A propósito da evocação de Santa Ana e 
São Joaquim, os avós da nossa comunidade 
receberão a bênção a eles dedicada, num 
momento que se pretende signifi cativo e 
revelador da validade do projeto familiar.

PLANO PASTORAL PAROQUIAL – Apelo a 
todos os grupos e movimentos paroquiais 
para que desenvolvam o quanto antes 
o plano de trabalho para o ano pastoral 
2019/2020, de modo a que, até ao dia 13 
de agosto, o possam entregar no cartório 
paroquial. Só assim poderemos elaborar o 
Plano Pastoral Paroquial que norteará a ação 
pastoral de toda a Paróquia no próximo ano 
pastoral.

CONFISSÕES – Durante o mês de agosto, à 
sexta-feira, suspende-se o Sacramento da 
Reconciliação.

CONFERÊNCIA VICENTINA – Nos dias 10 e 11 
de agosto, no fi nal das missas, a Conferência 
Vicentina Masculina vai levar a cabo o seu 1º 
Peditório anual para os mais carenciados da 
nossa comunidade. Colabore!  

TERÇO – Dia 22: Clarisse Alves; Dia 23: Isabel 
C. Veiga; Dia 24: LIAM; Dia 25: Alzira Baptista; 
Dia 26: Cândida Machado; Dia 27: Marcelino 
Vidal; Dia 28: Edite Matos.

DESTAQUE
ENCERRAMENTO DO CARTÓRIO PAROQUIAL 
– O Cartório Paroquial encerrará de 17 a 31 
de agosto. Apela-se a todos os paroquianos 
que têm assuntos pendentes ou necessidade 
de alguma resolução processual, quer de 
batismos, matrimónios ou de outra ordem, 
para estas datas, o favor de, atempadamente, 
tentarem dar conclusão aos mesmos. 
As intenções de Missas devem também 
ser marcadas o mais oportunamente em 
Cartório Paroquial, de modo a que possam 
ser devidamente processadas e enviadas 
para a sacristia. Pedimos a todos a devida 
compreensão e colaboração.

PEREGRINAÇÃO PAROQUIAL A FÁTIMA – 
Nos dias 19 e 20 de outubro, a Paróquia de 
S. João Baptista de Vila do Conde irá realizar 
a habitual “Peregrinação a Fátima”. Todos os 
paroquianos estão convidados a associarem-
se a esta peregrinação, ao encontro de Maria, 
para a contemplar, louvar e ouvir a sua voz. 
As respetivas inscrições podem feitas no 
Cartório Paroquial até 15 de setembro.
Os preços estipulados para esta peregrinação 
são os seguintes: Quarto individual: 105 
Euros; Quarto duplo: 90 Euros: Quarto triplo: 
90 Euros; Quarto quádruplo: 90 Euros.
Os valores são individuais e incluem 
transporte e alojamento em regime de 
pensão completa.

Cristo na casa de Marta e Maria (1605), Alessandro Allori

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 hospitalidade de Abraão 
mereceu-lhe acolher em sua 
casa o próprio Senhor Deus, 
e d’Ele ouvir a promessa de 
um fi lho, que viria a ser o 
transmissor das promessas 
e da aliança de Deus ao seu 
povo. A hospitalidade de 
Abraão é, ao mesmo tempo, 
sinal de caridade, de confi -
ança, de paz. E o Deus da 
paz respondeu-lhe genero-

samente.   

LEITURA I Gen 18, 1-10a    

«Senhor, não passeis sem parar em casa do vosso servo»          

O que Abraão ouviu 
da boca do estranho 
peregrino que passava 
à sua porta, escuta-o 
agora Marta da boca do 
próprio Filho de Deus, 
hóspede na casa das 
duas irmãs. O Senhor 
é o mesmo, e as suas 
repetidas visitas aos 
homens testemunham 
que Ele é Aquele que é 

chamado Fiel, cuja aliança com os homens é eterna, e da qual o 
testemunho máximo é a Encarnação redentora de seu próprio 
Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador.       

EVANGELHO Lc 10, 38-42    
«Marta recebeu Jesus em sua casa. 

Maria escolheu a melhor parte» 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS    

Naquele tempo, Jesus entrou em certa povoação e uma 
mulher chamada Marta recebeu-O em sua casa. Ela tinha uma 
irmã chamada Maria, que, sentada aos pés de Jesus, ouvia 
a sua palavra. Entretanto, Marta atarefava-se com muito 
serviço. Interveio então e disse: «Senhor, não Te importas 
que minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha 
ajudar-me». O Senhor respondeu-lhe: «Marta, Marta, andas 
inquieta e preocupada com muitas coisas, quando uma só é 
necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será 
tirada».  
 
                                                               Palavra da salvação.

Apesar de escrever da 
prisão, o apóstolo exulta de 
alegria ao ver como Cristo 
Se torna conhecido entre 
os pagãos e os leva a pen-
etrarem no mistério divino 
do qual Cristo é a revelação 
aos homens. Todos os tem-
pos anteriores a Cristo se 
encaminhavam para Ele, e 
agora, depois d’Ele, é à luz 
de Cristo que tudo pode ser 

compreendido. Ele próprio é o mistério de Deus revelado aos homens, 
que assim, de pagãos, se tornam cristãos, discípulos e membros de 
Cristo.          

LEITURA II Col 1, 24-28    
«O mistério oculto ao longo dos séculos 
e agora manifestado aos seus santos» 

ALELUIA  cf. Lc 8, 15               

Refrão: Aleluia. Repete-se

Felizes os que recebem a palavra de Deus 
de coração sincero e generoso 
e produzem fruto pela perseverança 

 

    Refrão

LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO 
PAULO AOS COLOSSENSES      

Irmãos: Agora alegro-me com os sofrimentos que suporto 
por vós e completo na minha carne o que falta à paixão de 
Cristo, em benefício do seu corpo que é a Igreja. Dela me 
tornei ministro, em virtude do cargo que Deus me confi ou a 
vosso respeito, isto é, anunciar-vos em plenitude a palavra 
de Deus, o mistério que fi cou oculto ao longo dos séculos e 
que foi agora manifestado aos seus santos. Deus quis dar-
lhes a conhecer em que consiste, entre os gentios, a glória 
inestimável deste mistério: Cristo no meio de vós, esperança 
da glória. E nós O anunciamos, advertindo todos os homens e 
instruindo-os em toda a sabedoria, a fi m de os apresentarmos 
todos perfeitos em Cristo.  
  
    Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DO GÉNESIS      
Naqueles dias, o Senhor apareceu a Abraão junto do carvalho 
de Mambré. Abraão estava sentado à entrada da sua tenda, 
no maior calor do dia. Ergueu os olhos e viu três homens de 
pé diante dele. Logo que os viu, deixou a entrada da tenda e 
correu ao seu encontro; prostrou-se por terra e disse: «Meu 
Senhor, se agradei aos vossos olhos, não passeis adiante sem 
parar em casa do vosso servo. Mandarei vir água, para que 
possais lavar os pés e descansar debaixo desta árvore. Vou 
buscar um bocado de pão, para restaurardes as forças antes 
de continuardes o vosso caminho, pois não foi em vão que 
passastes diante da casa do vosso servo». Eles responderam: 
«Faz como disseste». Abraão apressou-se a ir à tenda onde 
estava Sara e disse-lhe: «Toma depressa três medidas de fl or 
da farinha, amassa-a e coze uns pães no borralho». Abraão 
correu ao rebanho e escolheu um vitelo tenro e bom e 
entregou-o a um servo que se apressou a prepará-lo. Trouxe 
manteiga e leite e o vitelo já pronto e colocou-o diante 
deles; e, enquanto comiam, fi cou de pé junto deles debaixo 
da árvore. Depois eles disseram-lhe: «Onde está Sara, tua 
esposa?». Abraão respondeu: «Está ali na tenda». E um deles 
disse: «Passarei novamente pela tua casa daqui a um ano e 
então Sara tua esposa terá um fi lho».           

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 14 (15), 2-3a.3cd-4ab.5 (R. 1a)                   

Refrão: Quem habitará, Senhor, no vosso santuário?      
 Repete-se

O que vive sem mancha e pratica a justiça 
e diz a verdade que tem no seu coração 
e guarda a sua língua da calúnia.  Refrão 

O que não faz mal ao seu próximo, 
nem ultraja o seu semelhante, 
o que tem por desprezível o ímpio, 
mas estima os que temem o Senhor.  Refrão 
 

 


