
REFLETIR A PALAVRA
A liturgia deste domingo propõe-nos o tema da “salvação”. Diz-nos 
que o acesso ao “Reino” – à vida plena, à felicidade total (“salvação”) 
– é um dom que Deus oferece a todos os homens e mulheres, sem 
exceção; mas, para lá chegar, é preciso renunciar a uma vida baseada 
nesses valores que nos tornam orgulhosos, egoístas, prepotentes, 
autossufi cientes, e seguir Jesus no seu caminho de amor, de entrega, 
de dom da vida.
Na primeira leitura, um profeta não identifi cado propõe-nos a visão 
da comunidade escatológica: será uma comunidade universal, à qual 
terão acesso todos os povos da terra, sem exceção. Os próprios 
pagãos serão chamados a testemunhar a Boa Nova de Deus e serão 
convidados para o serviço de Deus, sem qualquer discriminação 
baseada na raça, na etnia ou na origem.
No Evangelho, Jesus – confrontado com uma pergunta acerca do 
número dos que se salvam – sugere que o banquete do “Reino” é 
para todos; no entanto, não há entradas garantidas, nem bilhetes 
reservados: é preciso fazer uma opção pela “porta estreita” e aceitar 
seguir Jesus no dom da vida e no amor total aos irmãos.
A segunda leitura parece, à primeira vista, apresentar um tema um 
tanto deslocado e marginal, em relação ao que nos é proposto pelas 
outras duas leituras; no entanto, as ideias propostas são uma outra 
forma de abordar a questão da “porta estreita”: o verdadeiro crente 
enfrenta com coragem os sofrimentos e provações, vê neles sinais do 
amor de Deus que, dessa forma, educa, corrige, mostra o sem sentido 
de certas opções e nos prepara para a vida nova do “Reino”. 
[Cf.https://www.dehonianos.org/portal/21o-domingo-do-tempo-comum-ano-c0/]
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AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 29/08 - 12h00 – Inauguração da AGROSEMANA;
Dia 31/08 - 11h30 – Casamento na Igreja Matriz;
Dia 01/09 - 10h00 – Batismo na Igreja Matriz;
Dia 01/09 - 12h00 – Batismos na Igreja Matriz.

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! 

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.

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 26: Mª Clarisse Alves; Dia 27: Isabel 
Conde Veiga; Dia 28: L.I.A.M./Legião de Maria; Dia 
29: Edite Matos; Dia 30: Laura Calçada; Dia 31: Amélia 
Pereira; Dia 01: Marcelino Vidal.

DESTAQUE
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.

RECEÇÃO DO DIÁC. JOÃO CARLOS MACHADO 
CASTRO - A Paróquia de São João Baptista de 
Vila do Conde, para o Ano Pastoral 2019/2020, 
foi responsabilizada pela orientação do estágio 
do Diác. João Carlos Machado Castro, candidato 
ao sacerdócio ministerial que é composto 
de três graus, que são insubstituíveis para a 
estrutura orgânica da Igreja: o episcopado, o 
presbiterado e o diaconado.
O diácono, confi gurado a Cristo, servo de 
todos, é ordenado para o serviço da Igreja sob 
a autoridade do Bispo, em relação ao ministério 
da Palavra, do culto divino, da condução 
pastoral e da caridade.
É com enorme alegria que no dia 22 de setembro, 
acolheremos o Diácono João para que, junto 
desta comunidade tão veneranda, faça o seu 
estágio pastoral. Com fé viva, contemplemos 
este momento e peçamos a ajuda de Nossa 
Senhora, Mãe e Mestra. 

As Mulheres no Sepulcro de Cristo (1876) - William-Adolphe Bouguereau

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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O desígnio de Deus é que 
todos os homens se salvem. 
De “todas as nações” e de 
“todas as línguas”, o Senhor 
quer reconduzir a humani-
dade como oferenda à sua 
glória, e assim realizar a vo-
cação última de todos os ho-
mens: viverem eternamente 
na casa do Pai comum, gra-
ças ao chamamento que a 
todos fez por meio de Jesus 

Cristo.     

LEITURA I Is 66, 18-21  

«De todas as nações hão-de reconduzir os vossos irmãos»             

Jesus diz-nos que todos 
os homens são chamados 
à salvação e a viverem 
com Deus; mas que este 
desígnio de Deus tem de 
ser acolhido por cada um, 
que terá, por isso, de se 
esforçar por passar pela 
porta estreita, não vá, 
por negligência, ficar de 
fora da sala do banquete 
do reino de Deus.          

EVANGELHO Lc 13, 22-30       

«Hão-de vir do Oriente e do Ocidente 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS    

Naquele tempo, Jesus dirigia-Se para Jerusalém e 
ensinava nas cidades e aldeias por onde passava. 
Alguém Lhe perguntou: «Senhor, são poucos os 
que se salvam?». Ele respondeu: «Esforçai-vos por 
entrar pela porta estreita, porque Eu vos digo que 
muitos tentarão entrar sem o conseguir. Uma vez 
que o dono da casa se levante e feche a porta, vós 
fi careis fora e batereis à porta, dizendo: ‘Abre-
nos, senhor’; mas ele responder-vos-á: ‘Não sei 
donde sois’. Então começareis a dizer: ‘Comemos e 
bebemos contigo e tu ensinaste nas nossas praças’. 
Mas ele responderá: ‘Repito que não sei donde 
sois. Afastai-vos de mim, todos os que praticais a 
iniquidade’. Aí haverá choro e ranger de dentes, 
quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaac e 
Jacob e todos os Profetas, e vós a serdes postos 
fora. Hão-de vir do Oriente e do Ocidente, do Norte 
e do Sul, e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus. 
Há últimos que serão dos primeiros e primeiros que 
serão dos últimos».   
 
                                                           Palavra da salvação.

A palavra que foi dirigida 
aos nossos irmãos do pas-
sado em tempo de perse-
guição para os encorajar na 
provação, vem sempre a 
propósito também para nós 
para nos ensinar a ver com 
olhos de fé as muitas prova-
ções da vida e a entendê-las 
no seu sentido positivo, que 
é sempre desígnio de amor 
de Deus sobre nós. 

LEITURA II Hebr 12, 5-7.11-13       

«O Senhor corrige aquele que ama»   
 

ALELUIA  Jo 14, 6                  

Refrão: Aleluia. Repete-se

Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor: 
ninguém vai ao Pai senão por Mim.

 
    Refrão

LEITURA DA EPÍSTOLA AOS HEBREUS       

Irmãos: Já esquecestes a exortação que vos é 
dirigida, como a fi lhos que sois: «Meu fi lho, não 
desprezes a correção do Senhor, nem desanimes 
quando Ele te repreende; porque o Senhor corrige 
aquele que ama e castiga aquele que reconhece 
como fi lho». É para vossa correção que sofreis. 
Deus trata-vos como fi lhos. Qual é o fi lho a quem 
o pai não corrige? Nenhuma correção, quando se 
recebe, é considerada como motivo de alegria, mas 
de tristeza. Mais tarde, porém, dá àqueles que assim 
foram exercitados um fruto de paz e de justiça. Por 
isso, levantai as vossas mãos fatigadas e os vossos 
joelhos vacilantes e dirigi os vossos passos por 
caminhos direitos, para que o coxo não se extravie, 
mas antes seja curado.     
  
    Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS  

Eis o que diz o Senhor: «Eu virei reunir todas 
as nações e todas as línguas, para que venham 
contemplar a minha glória. Eu lhes darei um sinal 
e de entre eles enviarei sobreviventes às nações: 
a Társis, a Fut, a Lud, a Mosoc, a Rós, a Tubal e a 
Javã, às ilhas remotas que não ouviram falar de Mim 
nem contemplaram ainda a minha glória, para que 
anunciem a minha glória entre as nações. De todas 
as nações, como oferenda ao Senhor, eles hão-de 
reconduzir todos os vossos irmãos, em cavalos, em 
carros, em liteiras, em mulas e em dromedários, até 
ao meu santo monte, em Jerusalém – diz o Senhor 
– como os fi lhos de Israel trazem a sua oblação em 
vaso puro ao templo do Senhor. Também escolherei 
alguns deles para sacerdotes e levitas».           

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 116 (117), 1.2 (R. Mc 16, 15)           
         

Refrão: Ide por todo o mundo, 
anunciai a boa nova.  Repete-se

Louvai o Senhor, todas as nações, 
aclamai-O, todos os povos.       Refrão 

É fi rme a sua misericórdia para connosco, 
a fi delidade do Senhor permanece para sempre.  Refrão 

 


