
REFLETIR A PALAVRA
A Palavra de Deus que hoje nos é servida convida-nos a tomar 
consciência da radicalidade e da exigência da missão que Deus 
nos confi a. Não há meios-termos: Deus convida-nos a um 
compromisso, corajoso e coerente, com a construção do “novo 
céu” e da “nova terra”. É essa a nossa missão profética.
A primeira leitura apresenta-nos a fi gura do profeta Jeremias. 
O profeta recebe de Deus uma missão que lhe vai trazer o ódio 
dos chefes e a desconfi ança do Povo de Jerusalém: anunciar o 
fi m do reino de Judá. Jeremias vai cumprir a missão que Deus 
lhe confi ou, doa a quem doer. Ele sabe que a missão profética 
não é um concurso de popularidade, mas um testemunhar, com 
verdade e coerência, os projetos de Deus.
O Evangelho refl ete sobre a missão de Jesus e as suas implicações. 
Defi ne a missão de Jesus como um “lançar fogo à terra”, a fi m de 
que desapareçam o egoísmo, a escravidão, o pecado e nasça o 
mundo novo – o “Reino”. A proposta de Jesus trará, no entanto, 
divisão, pois é uma proposta exigente e radical, que provocará a 
oposição de muitos; mas Jesus aceita mesmo enfrentar a morte, 
para que se realize o plano do Pai e o mundo novo se torne uma 
realidade palpável.
A segunda leitura convida o cristão a correr de forma decidida 
ao encontro da vida plena – como os atletas que não olham a 
esforços para chegar à meta e alcançar a vitória. Cristo – que 
nunca cedeu ao mais fácil ou ao mais agradável, mas enfrentou 
a morte para realizar o projeto do Pai – deve ser o modelo que o 
cristão tem à frente e que orienta a sua caminhada.

[Cf.https://www.dehonianos.org/portal/20o-domingo-do-tempo-comum-ano-c0/]
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FOLHA DOMINICAL

AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 24/08 - 12h00 – Casamento na Igreja Matriz;
Dia 24/08 - 18h00 – Eucaristia na Capela do Bairro dos 
Pescadores;
Dia 25/08 - 12h00 – Batismos na Igreja Matriz.

PEDITÓRIO PARA AS MIGRAÇÕES – Neste fi m de semana, 
os ofertórios das Eucaristias que se realizam em todas 
as dioceses de Portugal e, consequentemente, na nossa 
Paróquia, revertem para a Obra das Migrações. Contribua, 
seja generoso!

CENÁCULO MARIANO – No próximo dia 21 de agosto 
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.   

PRESENÇA DO SR. PE. FERNANDO CARNEIRO – Após 
celebrar a Missa de Apresentação na sua comunidade 
e antes de tomar posse nas paróquias que lhe foram 
confi adas, o Sr. Pe. Fernando Carneiro virá celebrar a Vila 
do Conde. Essa eucaristia acontecerá na Igreja Matriz, 
no dia 08 de setembro, às 19h. Todos somos convidados 
a tornar-nos presentes nesse momento, orando e 
demonstrando o nosso reconhecimento e afeto pelo 
novo sacerdote que serve a Igreja e testemunha Cristo.

GRUPO DE JOVENS JOTISTA – De dia 2 a 6 de setembro, o 
grupo de jovens da nossa paróquia visitará Roma.
Um dos objetivos do grupo para este ano era precisamente 
visitar o Vaticano e o Papa Francisco e, por isso, desde o 
início do ano organizaram algumas angariações de fundos. 
Obrigado a todos aqueles que tornaram este objetivo 
exequível. 
Os jovens são a força da igreja, não os percamos!
Agradecemos a Deus, a paróquia acolhedora e familiar 
que temos.Obrigado pelo incentivo e ajuda nas várias 
atividades do grupo de jovens Jotista.

ENCERRAMENTO DO CARTÓRIO PAROQUIAL – O Cartório 
Paroquial encontra-se encerrado até ao dia 31 de agosto. 
Pedimos a todos a devida compreensão e colaboração. 

INTENÇÕES DE MISSA – Os paroquianos que desejarem 
marcar intenções para as Eucaristias no período em que 
o Cartório se encontra encerrado, podê-lo-ão fazer na 
sacristia, pedindo sempre talão de recibo.  

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

TERÇO – Dia 19: Almerinda Barbosa; Dia 20: Florentina 
Dias; Dia 21: Grupo Bíblico; Dia 22: Alzira Baptista; Dia 23: 
Cândida Machado; Dia 24: Marcelino Vidal; Dia 25: Edite 
Matos.

DESTAQUE
AGROSEMANA - Este ano a Paróquia de S. 
João Baptista estará novamente presente 
na Agrosemana, com um stand na zona de 
alimentação. A AgroSemana – Feira Agrícola do 
Norte, surgiu em 2013 com o objetivo ambicioso 
do Grupo AGROS realizar um grande evento 
de carácter técnico-comercial, exclusivamente 
dirigido às Cooperativas Associadas e aos 
Produtores de Leite Agros. Depois de abrir as 
portas do Espaço AGROS ao público geral, em 
2014, a AgroSemana posiciona-se atualmente 
como uma das feiras de referência no setor 
agrícola nacional, contando na última edição 
com mais de 80.000 visitantes. Esperamos 
por cada um de vós, de 29 de agosto a 1 de 
setembro, no Espaço Agros! Venha conviver e 
ajudar a nossa paróquia!  

PEREGRINAÇÃO À TURQUIA - Após 
peregrinarmos até à origem da nossa fé, a Terra 
Santa, a Paróquia de São João Baptista de Vila 
do Conde desafi a os fi éis a continuarem neste 
trilho pelas sendas da nossa História.
Após Israel, de 12 a 19 de fevereiro de 2020, 
é tempo de nos deslocarmos até à Turquia, 
onde visitaremos comunidades como Éfeso, 
Capadócia, Tarso, Antioqua e Istambul. 
Com Paulo viajaremos de terra em terra, 
fundamentando com fé cada passo que 
daremos.
Para mais informações e inscrições, dirija-se ao 
Cartório Paroquial.

A Última Ceia (1630-1631), Peter Paul Rubens

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 incompreensão que ro-
deou Jesus foi também a 
que envolveu os profetas, 
concretamente Jeremias, 
que é, por isso, uma fi gura 
de Jesus. Se ele tivesse 
anunciado só o que era 
agradável de ouvir, todos o 
teriam aceitado como profe-
ta; mas porque ele também 
teve de anunciar o que não 
era desejado, todos o acha-

ram falso profeta. Mas Deus também está nas coisas dolorosas; foi até 
na Cruz que Jesus deu o maior testemunho da verdade. 

LEITURA I Jer 38, 4-6.8-10   

«Geraste-me como homem de discórdia para toda a terra»             

Jesus vem, sem dúvida, 
trazer a paz. Ele disse que 
nos deixava a sua paz. Mas 
nem todos sabem aceitar 
esta paz que vem d’Ele. 
Quando o olhar não é 
límpido e o coração não é 
recto, o que se destinava 
a ser aceite como fonte de 
paz, pode transformar-se 
em motivo de discórdia. E 
então Jesus acaba por Se 

tornar ocasião de divisão. Foi assim já durante a sua vida mortal; 
continua a sê-lo hoje na sua Igreja.           

EVANGELHO Lc 12, 49-53        

«Não vim trazer a paz, mas a desunião» 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS    

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Eu vim 
trazer o fogo à terra e que quero Eu senão que ele se 
acenda? Tenho de receber um batismo e estou ansioso 
até que ele se realize. Pensais que Eu vim estabelecer a 
paz na terra? Não. Eu vos digo que vim trazer a divisão. 
A partir de agora, estarão cinco divididos numa casa: três 
contra dois e dois contra três. Estarão divididos o pai 
contra o fi lho e o fi lho contra o pai, a mãe contra a fi lha e 
a fi lha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra 
a sogra».  

                                                           Palavra da salvação.

Por uma coincidência feliz, 
também a segunda leitura 
se vem articular hoje com as 
outras duas. Ela põe diante 
de nós a multidão daqueles 
que levaram a bom termo 
o combate pela sua fé. Eles 
nos convidam a nós a seguir-
mos também o caminho da 
Cruz, a sermos capazes de, 
acima de tudo, pormos os 
olhos em Jesus que foi fi el 

até à morte e que, por isso, “está sentado à direita do trono de Deus”. 

             

LEITURA II Hebr 12, 1-4        
«Corramos com perseverança 

para o combate que se apresenta diante de nós» 

ALELUIA  Jo 10, 27                   

Refrão: Aleluia. Repete-se

As minhas ovelhas escutam a minha voz, 
diz o Senhor; 
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me. 

 
    Refrão

LEITURA DA EPÍSTOLA AOS HEBREUS       

Irmãos: Estando nós rodeados de tão grande número 
de testemunhas, ponhamos de parte todo o fardo e 
pecado que nos cerca e corramos com perseverança para 
o combate que se apresenta diante de nós, fi xando os 
olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição. 
Renunciando à alegria que tinha ao seu alcance, Ele 
suportou a cruz, desprezando a sua ignomínia, e está 
sentado à direita do trono de Deus. Pensai n’Aquele que 
suportou contra Si tão grande hostilidade da parte dos 
pecadores, para não vos deixardes abater pelo desânimo. 
Vós ainda não resististes até ao sangue, na luta contra o 
pecado. 

   
                  Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DE JEREMIAS   

Naqueles dias, os ministros disseram ao rei de Judá: 
«Esse Jeremias deve morrer, porque semeia o desânimo 
entre os combatentes que fi caram na cidade e também 
todo o povo com as palavras que diz. Este homem não 
procura o bem do povo, mas a sua perdição». O rei 
Sedecias respondeu: «Ele está nas vossas mãos; o rei não 
tem poder para vos contrariar». Apoderaram-se então 
de Jeremias e, por meio de cordas, fi zeram-no descer à 
cisterna do príncipe Melquias, situada no pátio da guarda. 
Na cisterna não havia água, mas apenas lodo, e Jeremias 
atolou-se no lodo. Entretanto, Ebed-Melec, o etíope, 
saiu do palácio e falou ao rei: «Ó rei, meu senhor, esses 
homens procederam muito mal tratando assim o profeta 
Jeremias: meteram-no na cisterna, onde vai morrer de 
fome, pois já não há pão na cidade». Então o rei ordenou 
a Ebed-Melec, o etíope: «Leva daqui contigo três homens 
e retira da cisterna o profeta Jeremias, antes que ele 
morra».             

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 39 (40), 2.3.4.18 (R. 14b)                     

Refrão: Senhor, socorrei-me sem demora.    
 Repete-se
Esperei no Senhor com toda a confi ança 
e Ele atendeu-me. 
Ouviu o meu clamor 
e retirou-me do abismo e do lamaçal, 
assentou os meus pés na rocha 
e fi rmou os meus passos.  Refrão 

Pôs em meus lábios um cântico novo, 
um hino de louvor ao nosso Deus. 
Vendo isto, muitos hão-de temer 
e pôr a sua confi ança no Senhor.  Refrão 

 


