AGENDA PARO QUIAL

AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:

10 DE SETEMBRO – 21h30 – Reunião de Coordenadores da
Catequese;
11 DE SETEMBRO – 21h30 – Reunião da Pastoral Vocacional
em Balasar;
14 E 15 DE SETEMBRO – Atividade com Catequistas.

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
conﬁadas, o Sr. Pe. Fernando Carneiro marcará presença
em Vila do Conde.
No dia 7 de setembro irá celebrar na Ig. da Misericórdia,
pelas 16h00, e no dia 8 de setembro, celebrará a eucaristia
das 19h00 na Ig. Matriz.
Todos somos convidados a tornar-nos presentes, orando e
demonstrando o nosso reconhecimento e afeto pelo novo
sacerdote que serve a Igreja e testemunha Cristo.
ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO – No dia 11 de
setembro, às 17h30, em comunhão com alguns movimentos
paroquiais, daremos continuidade à dinâmica da Adoração
ao Santíssimo Sacramento, que tantos frutos têm dado
à Pastoral Paroquial. Todos os ﬁéis são convidados a
participar, tendo um encontro particular com Jesus Cristo!
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, conﬁgurado 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
RESTAURO DOS TOCHEIROS DO ALTAR DA CELEBRAÇÃO
" No âmbito de uma promessa, os tocheiros do altar da
celebração da Igreja Matriz serão restaurados, conferindo,
assim, maior dignidade ao ambiente celebrativo.
No mesmo âmbito, resultado de uma outra promessa, será,
também, restaurada a coroa de Nossa Senhora de Fátima e
respetivo terço.
TERÇO – Dia 09: Legião de Maria; Dia 10: João Pateiro;
Dia 11: Cursos de Cristandade; Dia 12: Rosa Calçada; Dia 13:
Lucília Lima; Dia 14: LIAM; Dia 15: Mov. Carismático.

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 desaﬁa os
ﬁéis 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.
HORÁRIOS DE CATEQUESE E ABERTURA DO ANO
CATEQUÉTICO - A Paróquia de S. João Baptista
de Vila do Conde informa que os encontros
de catequese do 1º ao 10º ano acontecerão, na
continuidade do ano transato, na Escola Secundária
D. Afonso Sanches, das 14h30 às 15h30. A eucaristia
dinamizada pela catequese será a de sábado, pelas
19h00, na Igreja Matriz. A comunidade paroquial
torna ainda pública a sua gratidão, louvando a
direção do Agrupamento, nomeadamente na sua
Exma. Sra. Diretora, Doutora Ana Alice Rodrigues,
por toda a disponibilidade e cooperação.
Informa ainda que a abertura do ano catequético
será no dia 28 de setembro, pelas 18h00, no Adro
da Igreja Matriz de Vila do Conde. Este será um
momento de acolhimento, repleto de alegria e boa
disposição, seguido de Eucaristia. Contamos com a
participação de todos!
EUCARISTIA DE DIA 28 DE SETEMBRO - A catequese
paroquial informa que no sábado, dia 28 de
setembro, a eucaristia das 19h00 será o ponto de
encontro para os catequizandos dos 10 anos de
catequese, assim como para os seus catequistas
e respetivas famílias. Apela-se à compreensão de
toda a comunidade para um possível ligeiro atraso.
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@tipografiadoave.pt | www.tipografiadoave.pt

FOLHA DOMINICAL
DOMINGO XXIII DO TEMPO COMUM
08 DE SETEMBRO DE 2019

CICLO C
ANO XL - N.º41

Jesus a pregar à multidão de Gustave Dore

REFLETIR A PALAVRA

A liturgia deste domingo convida-nos a tomar consciência
de quanto é exigente o caminho do “Reino”. Optar pelo
“Reino” não é escolher um caminho de facilidade, mas sim
aceitar percorrer um caminho de renúncia e de dom da vida.
É, sobretudo, o Evangelho que traça as coordenadas do
“caminho do discípulo”: é um caminho em que o “Reino”
deve ter a primazia sobre as pessoas que amamos, sobre os
nossos bens, sobre os nossos próprios interesses e esquemas
pessoais. Quem tomar contacto com esta proposta tem de
pensar seriamente se a quer acolher, se tem forças para a
acolher... Jesus não admite meios-termos: ou se aceita o
“Reino” e se embarca nessa aventura a tempo inteiro e “a
fundo perdido”, ou não vale a pena começar algo que não
vai levar a lado nenhum (porque não é um caminho que se
percorra com hesitações e com “meias tintas”).
A primeira leitura lembra a todos aqueles que não conseguem
decidir-se pelo “Reino” que só em Deus é possível encontrar
a verdadeira felicidade e o sentido da vida. Há, portanto, aí,
um encorajamento implícito a aderir ao “Reino”: embora
exigente, é um caminho que leva à felicidade plena.
A segunda leitura recorda que o amor é o valor fundamental,
para todos os que aceitam a dinâmica do “Reino”; só ele
permite descobrir a igualdade de todos os homens, ﬁlhos
do mesmo Pai e irmãos em Cristo. Aceitar viver na lógica do
“Reino” é reconhecer em cada homem um irmão e agir em
consequência.
[Cf.https://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2582]

LITURGIA DA PALAVRA  DOMINGO XXIII DO TEMPO COMUM  ANO C
LEITURA I Sab 9, 13-19 (gr. 13-18b)

LEITURA II Flm 9b-10.12-17

EVANGELHO Lc 14, 25-33
«Quem não renunciar a todos os seus bens
não pode ser meu discípulo»

«Quem pode sondar as intenções do Senhor»
Tudo é conduzido pela
Sabedoria
de
Deus,
sabedoria esta que se
revela por todos os meios
ao homem atento em a
perscrutar e desejoso de
conhecer os seus caminhos.
Mas é a Sabedoria encarnada, Jesus Cristo, que é para
nós a última Palavra sobre
os desígnios de Deus.

Exemplo de “revolução social” trazida ao mundo por
Cristo é esta atitude de ternura de S. Paulo em favor
de um escravo que tinha
fugido, e por quem ele intercede junto do seu senhor. É
um pequeno escrito de ocasião, mas é nas mais simples
ocasiões que se manifesta a
caridade.

O conhecimento dos
desígnios de Deus há-de
levar à compreensão da
palavra de Jesus, hoje
tão
exigente.
Quem
conhece
o
Senhor,
reconhece também que
é Ele quem revela os
verdadeiros
critérios
para avaliar todos os
valores da vida, critérios
orientados pelo Espírito
de Deus, e tão diferentes dos critérios do mundo. A renúncia
que Jesus apresenta é, no fim de contas, o meio de ganhar, de
ganhar as riquezas do reino de Deus.

Qual o homem que pode conhecer os desígnios de
Deus? Quem pode sondar as intenções do Senhor?
Os pensamentos dos mortais são mesquinhos e
inseguras as nossas reflexões, porque o corpo
corruptível deprime a alma e a morada terrestre
oprime o espírito que pensa. Mal podemos
compreender o que está sobre a terra e com
dificuldade encontramos o que temos ao alcance
da mão. Quem poderá então descobrir o que há nos
céus? Quem poderá conhecer, Senhor, os vossos
desígnios, se Vós não lhe dais a sabedoria e não
lhe enviais o vosso espírito santo? Deste modo foi
corrigido o procedimento dos que estão na terra, os
homens aprenderam as coisas que Vos agradam e
pela sabedoria foram salvos.
Palavra do Senhor.

LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO
PAULO A FILÉMON

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS

Caríssimo: Eu, Paulo, prisioneiro por amor de Cristo
Jesus, rogo-te por este meu filho, Onésimo, que eu
gerei na prisão. Mando-o de volta para ti, como se
fosse o meu próprio coração. Quisera conservá-lo
junto de mim, para que me servisse, em teu lugar,
enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas,
sem o teu consentimento, nada quis fazer, para que
a tua boa acção não parecesse forçada, mas feita
de livre vontade. Talvez ele se tenha afastado de ti
durante algum tempo, a fim de o recuperares para
sempre, não já como escravo, mas muito melhor
do que escravo: como irmão muito querido. É isto
que ele é para mim e muito mais para ti, não só pela
natureza, mas também aos olhos do Senhor. Se me
consideras teu amigo, recebe-o como a mim próprio.

SALMO RESPONSORIAL

ALELUIA

Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão.
Jesus voltou-Se e disse-lhes: «Se alguém vem ter
comigo, e não Me preferir ao pai, à mãe, à esposa,
aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida,
não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua
cruz para Me seguir, não pode ser meu discípulo.
Quem de vós, desejando construir uma torre, não
se senta primeiro a calcular a despesa, para ver se
tem com que terminá-la? Não suceda que, depois
de assentar os alicerces, se mostre incapaz de a
concluir e todos os que olharem comecem a fazer
troça, dizendo: ‘Esse homem começou a edificar,
mas não foi capaz de concluir’. E qual é o rei que
parte para a guerra contra outro rei e não se senta
primeiro a considerar se é capaz de se opor, com
dez mil soldados, àquele que vem contra ele com
vinte mil? Aliás, enquanto o outro ainda está longe,
manda-lhe uma delegação a pedir as condições
de paz. Assim, quem de entre vós não renunciar a
todos os seus bens, não pode ser meu discípulo».

LEITURA DO LIVRO DA SABEDORIA

Salmo 89 (90), 3-6.12-14.17 (R. 1)

Refrão: Senhor, tendes sido o nosso refúgio
através das gerações.
Repete-se
Vós reduzis o homem ao pó da terra
e dizeis: «Voltai, filhos de Adão».
Mil anos a vossos olhos
são como o dia de ontem que passou
e como uma vigília da noite.

Refrão

Vós os arrebatais como um sonho,
como a erva que de manhã reverdece;
de manhã floresce e viceja,
à tarde ela murcha e seca.

Refrão

Palavra do Senhor.
Salmo 118 (119), 135

Refrão: Aleluia. Repete-se
Fazei brilhar sobre mim, Senhor,
a luz do vosso rosto
e ensinai-me os vossos mandamentos.

Palavra da salvação.
Refrão

