
REFLETIR A PALAVRA
A liturgia deste domingo centra a nossa refl exão na lógica 
do amor de Deus. Sugere que Deus ama o homem, infi nita e 
incondicionalmente; e que nem o pecado nos afasta desse 
amor…
A primeira leitura apresenta-nos a atitude misericordiosa 
de Jahwéh face à infi delidade do Povo. Neste episódio – 
situado no Sinai, no espaço geográfi co da aliança – Deus 
assume uma atitude que se vai repetir vezes sem conta 
ao longo da história da salvação: deixa que o amor se 
sobreponha à vontade de punir o pecador.
Na segunda leitura, Paulo recorda algo que nunca deixou 
de o espantar: o amor de Deus manifestado em Jesus 
Cristo. Esse amor derrama-se incondicionalmente sobre 
os pecadores, transforma-os e torna-os pessoas novas. 
Paulo é um exemplo concreto dessa lógica de Deus; por 
isso, não deixará de testemunhar o amor de Deus e de Lhe 
agradecer.
O Evangelho apresenta-nos o Deus que ama todos os 
homens e que, de forma especial, Se preocupa com os 
pecadores, com os excluídos, com os marginalizados. A 
parábola do “fi lho pródigo”, em especial, apresenta Deus 
como um pai que espera ansiosamente o regresso do fi lho 
rebelde, que o abraça quando o avista, que o faz reentrar 
em sua casa e que faz uma grande festa para celebrar o 
reencontro. 
[Cf.https://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2583]
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AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
17 DE SETEMBRO –11h30 – Reunião de Organizadores de 
Estágio no Seminário Maior em Braga;
17 DE SETEMBRO –21h30 – Reunião de Coordenação da 
Catequese;
18 DE SETEMBRO –09h30 – Reunião Arciprestal do Clero;
18 DE SETEMBRO – 21h30 – Reunião da Equipa Pastoral 
Juvenil Arciprestal.

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

CENÁCULO MARIANO ! No próximo dia 18 de setembro 
haverá Cenáculo Mariano, pelas 21h, na Igreja do 
Desterro. Desta celebração consta recitação do terço, 
adoração ao SS Sacramento e Eucaristia com pregação 
presidida pelo Rev. Padre José Lima, franciscano.

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 são feitas no Cartório Paroquial.
Os preços estipulados para esta peregrinação são os 
seguintes: Quarto individual: 105 Euros; Quarto duplo: 
90 Euros: Quarto triplo: 90 Euros; Quarto quadruplo: 90 
Euros.
Os valores são individuais e incluem transporte e 
alojamento em regime de pensão completa.

TERÇO – Dia 16: Almerinda Barbosa; Dia 17: Florentina 
Dias; Dia 18: Grupo Bíblico; Dia 19: Amélia Pereira; Dia 20: 
Adolfo Lima; Dia 21: Rui Maia; Dia 22: Edite Matos.

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.

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.

O regresso do fi lho pródigo, 1773, Pompeo Batoni

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
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Deus revela-Se através de 
toda a história da salvação 
como ‘amigo dos homens’, 
Aquele que, depois da en-
carnação do seu Filho, S. 
João há-de dizer que é 
Amor. Momentos há, no 
entanto, em que a Sagrada 
Escritura atribui a Deus sen-
timentos de indignação e 
de ira, para indicar a sua de-
testação profunda do peca-

do, como nesta leitura, porque o pecado e a aliança são incompatíveis. 
Mas, uma vez que o pecador se volte para Ele, logo Se mostra pronto 
a perdoar-lhe e a acolhê-lo de novo na sua aliança.   

LEITURA I Ex 32, 7-11.13-14     

«O Senhor desistiu do mal com que tinha ameaçado o seu povo»                

O amor de Deus não 
é uma palavra vaga 
sem sentido. Com três 
parábolas, qual delas a 
mais impressionante, o 
Senhor Se esforça por nos 
fazer sentir esse amor de 
misericórdia, que não 
cessa de nos convidar 
ao arrependimento, para 
nos perdoar e nos unir a 
Si.             

EVANGELHO - Forma longa Lc 15, 1-32          
«Haverá alegria entre os Anjos de Deus 
por um só pecador que se arrependa» 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS    

Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se todos de Jesus, 
para O ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: 
«Este homem acolhe os pecadores e come com eles». Jesus disse-lhes então 
a seguinte parábola: «Quem de vós, que possua cem ovelhas e tenha perdido 
uma delas, não deixa as outras noventa e nove no deserto, para ir à procura da 
que anda perdida, até a encontrar? Quando a encontra, põe-na alegremente aos 
ombros e, ao chegar a casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhes: ‘Alegrai-vos 
comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida’. Eu vos digo: Assim haverá 
mais alegria no Céu por um só pecador que se arrependa, do que por noventa 
e nove justos, que não precisam de arrependimento. Ou então, qual é a mulher 
que, possuindo dez dracmas e tendo perdido uma, não acende uma lâmpada, 
varre a casa e procura cuidadosamente a moeda até a encontrar? Quando a 
encontra, chama as amigas e vizinhas e diz-lhes: ‘Alegrai-vos comigo, porque 
encontrei a dracma perdida’. Eu vos digo: Assim haverá alegria entre os Anjos de 
Deus por um só pecador que se arrependa». Jesus disse-lhes ainda: «Um homem 
tinha dois fi lhos. O mais novo disse ao pai: ‘Pai, dá-me a parte da herança que me 
toca’. O pai repartiu os bens pelos fi lhos. Alguns dias depois, o fi lho mais novo, 
juntando todos os seus haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou 
quanto possuía, numa vida dissoluta. Tendo gasto tudo, houve uma grande 
fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço 
de um dos habitantes daquela terra, que o mandou para os seus campos guardar 
porcos. Bem desejava ele matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, 
mas ninguém lhas dava. Então, caindo em si, disse: ‘Quantos trabalhadores de 
meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome! Vou-me embora, 
vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não 
mereço ser chamado teu fi lho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores’. 
Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe, quando o pai o viu: 
enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de 
beijos. Disse-lhe o fi lho: ‘Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser 
chamado teu fi lho’. Mas o pai disse aos servos: ‘Trazei depressa a melhor túnica 
e vesti-lha. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei o vitelo gordo 
e matai-o. Comamos e festejemos, porque este meu fi lho estava morto e voltou 
à vida, estava perdido e foi reencontrado’. E começou a festa. Ora o fi lho mais 
velho estava no campo. Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a 
música e as danças. Chamou um dos servos e perguntou-lhe o que era aquilo. 
O servo respondeu-lhe: ‘O teu irmão voltou e teu pai mandou matar o vitelo 
gordo, porque ele chegou são e salvo’. Ele fi cou ressentido e não queria entrar. 
Então o pai veio cá fora instar com ele. Mas ele respondeu ao pai: ‘Há tantos 
anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir uma ordem tua, e nunca me deste 
um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando chegou 
esse teu fi lho, que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, mataste-
lhe o vitelo gordo’. Disse-lhe o pai: ‘Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que 
é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e alegrar-nos, porque este teu 
irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado’».     
 

                                                           Palavra da salvação.

Começamos a ler hoje a pri-
meira epístola de S. Paulo ao 
seu discípulo Timóteo. Por 
coincidência, a passagem 
que hoje se lê encerra uma 
palavra de acção de graças 
a Deus pela sua misericór-
dia revelada na conversão 
de Paulo. Assim, esta leitura 
nos fará compreender mel-
hor a mensagem das outras 
duas.   

LEITURA II 1 Tim 1, 12-17          

«Cristo veio salvar os pecadores»    
 

ALELUIA  2 Cor 5, 19                    

Refrão: Aleluia. Repete-se

Em Cristo, Deus reconcilia o mundo consigo 
e confi ou-nos a palavra da reconciliação. 
 
 

    Refrão

LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DO 
APÓSTOLO SÃO PAULO A TIMÓTEO         

Caríssimo: Dou graças Àquele que me deu força, Jesus 
Cristo, Nosso Senhor, que me julgou digno de confi ança e 
me chamou ao seu serviço, a mim que tinha sido blasfemo, 
perseguidor e violento. Mas alcancei misericórdia, porque 
agi por ignorância, quando ainda era descrente. A graça 
de Nosso Senhor superabundou em mim, com a fé e a 
caridade que temos em Cristo Jesus. É digna de fé esta 
palavra e merecedora de toda a aceitação: Cristo Jesus 
veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o 
primeiro deles. Mas alcancei misericórdia, para que, em 
mim primeiramente, Jesus Cristo manifestasse toda a 
sua magnanimidade, como exemplo para os que hão-de 
acreditar n’Ele, para a vida eterna. Ao Rei dos séculos, 
Deus imortal, invisível e único, honra e glória pelos séculos 
dos séculos. Ámen.      
  
    Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DO ÊXODO     
Naqueles dias, o Senhor falou a Moisés, dizendo: «Desce 
depressa, porque o teu povo, que tiraste da terra do 
Egipto, corrompeu-se. Não tardaram em desviar-se do 
caminho que lhes tracei. Fizeram um bezerro de metal 
fundido, prostraram-se diante dele, ofereceram-lhe 
sacrifícios e disseram: ‘Este é o teu Deus, Israel, que te fez 
sair da terra do Egipto’». O Senhor disse ainda a Moisés: 
«Tenho observado este povo: é um povo de dura cerviz. 
Agora deixa que a minha indignação se infl ame contra eles 
e os destrua. De ti farei uma grande nação». Então Moisés 
procurou aplacar o Senhor seu Deus, dizendo: «Por que 
razão, Senhor, se há-de infl amar a vossa indignação 
contra o vosso povo, que libertastes da terra do Egipto 
com tão grande força e mão tão poderosa? Lembrai-Vos 
dos vossos servos Abraão, Isaac e Israel, a quem jurastes 
pelo vosso nome, dizendo: ‘Farei a vossa descendência 
tão numerosa como as estrelas do céu e dar-lhe-ei para 
sempre em herança toda a terra que vos prometi’». Então 
o Senhor desistiu do mal com que tinha ameaçado o seu 
povo.            

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 50 (51), 3-4.12-13.17.19 (R. Lc 15, 18)            

Refrão: Vou partir e vou ter com meu pai.    Repete-se

Compadecei-Vos de mim, ó Deus, 
pela vossa bondade, 
pela vossa grande misericórdia, 
apagai os meus pecados. 
Lavai-me de toda a iniquidade 
e purifi cai-me de todas as faltas.  Refrão 

Criai em mim, ó Deus, um coração puro 
e fazei nascer dentro de mim um espírito fi rme. 
Não queirais repelir-me da vossa presença 
e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Refrão 
 
  


