
REFLETIR A PALAVRA
A liturgia deste domingo mostra-nos, com exemplos 
concretos, como Deus tem um projeto de salvação para 
oferecer a todos os homens, sem exceção; reconhecer o 
dom de Deus, acolhê-lo com amor e gratidão, é a condição 
para vencer a alienação, o sofrimento, o afastamento de 
Deus e dos irmãos e chegar à vida plena.
A primeira leitura apresenta-nos a história de um leproso 
(o sírio Naamã). O episódio revela que só Jahwéh oferece 
ao homem a vida e a salvação, sem limites nem exceções; 
ao homem resta acolher o dom de Deus, reconhecê-l’O 
como o único salvador e manifestar-Lhe gratidão.
O Evangelho apresenta-nos um grupo de leprosos que se 
encontram com Jesus e que através de Jesus descobrem 
a misericórdia e o amor de Deus. Eles representam toda 
a humanidade, envolvida pela miséria e pelo sofrimento, 
sobre quem Deus derrama a sua bondade, o seu amor, 
a sua salvação. Também aqui se chama a atenção para 
a resposta do homem ao dom de Deus: todos os que 
experimentam a salvação que Deus oferece devem 
reconhecer o dom, acolhê-lo e manifestar a Deus a sua 
gratidão.
A segunda leitura defi ne a existência cristã como 
identifi cação com Cristo. Quem acolhe o dom de Deus 
torna-se discípulo: identifi ca-se com Cristo, vive no amor e 
na entrega aos irmãos e chega à vida nova da ressurreição. 
[Cf.https://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2587]
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AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
16 DE OUTUBRO– 09h30 – Reunião Arciprestal do Clero;
16 DE OUTUBRO– 21h30 – Reunião da Pastoral de Jovens -  Junqueira;
17 DE OUTUBRO– 21h30 – Momento de Oração com Catequistas;
19 E 20 DE OUTUBRO – Peregrinação Paroquial a Fá$ ma.

PEDITÓRIO MISSÕES ' Os ofertórios das Eucaris$ as do próximo 
domingo, inclusive dos Centros de Culto, revertem obrigatoriamente 
para as Missões. Agradece-se a generosidade dos fi éis. 

CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL ' Vimos por este meio convocar 
uma reunião com todos os membros do C.P.P, para o dia 23 de 
outubro, às 21h30, no Centro Pastoral Paroquial. A presença de todos 
será altamente necessária para que a paróquia progrida na execução 
das a$ vidades pastorais a que se propõe!

IGREJA DO CARMO ' Durante o mês de outubro será rezada a oração 
do terço, às 21h00, na Igreja do Carmo. 

CATEQUESE PAROQUIAL - REUNIÕES DE PAIS – No organograma 
abaixo descrito fi cam agendadas as reuniões de anos de catequese 
com todos os pais e encarregados de educação dos catequizandos 
inscritos na Catequese Paroquial. Com estas reuniões pretendemos 
que os catequistas visados possam fazer uma primeira abordagem 
ao ano catequético 2019-2020 junto dos pais e encarregados de 
educação, envolvendo-os em todo o processo de evangelização.  
Estas reuniões assumem contornos de grande importância e, por 
isso, apelamos à presença de TODOS os pais e encarregados de 
educação.

REUNIÃO COM PAIS

ANO DATA E HORA LOCAL

2º 26/10/2019 - 14h30
AUDITÓRIO, 

ESCOLA AFONSO SANCHES 

3º 26/10/2019 - 15h45
AUDITÓRIO, ESCOLA AFONSO 

SANCHES 

4º 19/10/2019 - 14h30
AUDITÓRIO, 

ESCOLA AFONSO SANCHES 

7º 12/10/2019 - 14h30
AUDITÓRIO, 

ESCOLA AFONSO SANCHES 

8º 17/09/2019- 21h00
1º ANDAR, 

CENTRO PAROQUIAL

9º 12/10/2019 - 14h30 ESCOLA AFONSO SANCHES 

10º 12/10/2019 - 14h30
AUDITÓRIO, 

ESCOLA AFONSO SANCHES 

ANO JUBILAR ' Vai ser celebrado na Ordem da Visitação um Ano 
Jubilar por ocasião do 100° aniversário da canonização de Santa 
Margarida Maria, no dia 13 de maio de 2020. Este Ano Jubilar tem 
início em 16 de outubro de 2019 e termina em 17 de outubro de 
2020. A porta da nossa capela será porta santa.
Assim, todas as pessoas que atravessarem a porta da nossa Capela 
têm a oportunidade de receberem a graça da Indulgência plenária, 
cumprindo as condições habituais para a concessão da Indulgência 
(estar em estado de graça; confessar-se e comungar dentro de 20 dias 
anteriores ou posteriores; rezar pelas intenções do Santo Padre) 

TERÇO – Dia 14: Legião de Maria; Dia 15: Floren$ na Dias; Dia 16: 
Grupo Bíblico; Dia 17: Amélia Pereira; Dia 18: Adolfo Lima; Dia 19: 
LIAM; Dia 20: Movimento Carismá$ co.

DESTAQUE
VIGÍLIA MISSIONÁRIA – No âmbito do outubro missionário, 
o Departamento da Pastoral Vocacional e Missionário do 
Arciprestado de Vila do Conde/Póvoa de Varzim, realizará no 
dia 25 de outubro, sexta-feira, às 21h30, na Igreja Românica 
de Rates, uma vigília missionária arciprestal, convidando, 
para o efeito, o movimento da catequese arciprestal, 
principalmente a catequese da adolescência, a pastoral 
juvenil, os agrupamentos de escuteiros, o movimento dos 
acólitos de todos os demais sectores da pastoral paroquial/
arciprestal para esta iniciativa tão importante para a Igreja. 
Contamos com a presença e oração de todos!

BÊNÇÃO DAS MOCHILAS – A Igreja constrói-se pela 
partilha de uns, cimentando o crescimento de todos. 
Nesse sentido, a catequese da Paróquia de S. João Baptista 
de Vila do Conde dinamizará, a 26 de outubro de 2019, 
na eucaristia das 19h00 da Igreja Matriz, a Bênção das 
Mochilas Escolares. Deste modo, todos os catequizandos 
são convidados a trazer a sua mochila, recebendo a bênção 
para o ano escolar que se inicia e percebendo que Jesus os 
acompanha em todos os dias da semana e nos ambientes 
que frequentam. Todos são convidados. 

MAGUSTO PAROQUIAL – Magusto é juntar grupos de 
amigos e família, é assar castanhas, é beber vinho, é dançar 
até cansar, é cantar à desgarrada... Magusto é festejar o 
S. Martinho, aquele soldado romano que passou por um 
mendigo quase nu e, não tendo o que lhe dar, cortou com 
a espada a sua própria capa ao meio e vestiu-o. Magusto é 
tempo de dar e de festejar! No dia 23 de novembro, pelas 
20h00, a Paróquia de S. João Baptista de Vila do Conde 
irá dinamizar o XIII Magusto Paroquial, promovendo o 
convívio desta grande família e auxiliando na angariação de 
fundos para as obras que terão início muito brevemente. 
Este ano teremos novamente a possibilidade de reserva 
de mesas de 8, 10 ou 12 pessoas. Garanta a sua mesa ou o 
seu bilhete avulso, de 19 de outubro a 15 de novembro, no 
Cartório Paroquial ou nos Centros de Culto. Contamos com 
a vossa alegria! 

JANTAR DE NATAL E ANGARIAÇÃO DE FUNDOS – Para uma 
melhor programação da agenda dos nossos paroquianos, 
informamos que este ano o Jantar de Natal e Angariação 
de Fundos para as obras do Centro Paroquial Pe. Porfírio 
Alves realizar-se-á no Hotel Santana, no dia 6 de dezembro, 
pelas 20h.

Jesus curando dez leprosos, 1920. Gebhard Fugel

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



 

LITURGIA DA PALAVRA � DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM � ANO C

A primeira e a terceira 
leitura deste domingo 
põem, lado a lado, dois 
estrangeiros que mostram 
ter uma alma mais próxima 
de Deus do que muitos dos 
do seu povo. Não foi o per-
tencerem ofi cialmente ao 
povo eleito que os salvou, 
mas o saberem abrir-se à 
palavra de Deus e terem fé 

n’Ele. Para Deus não há estrangeiros, e os que são do seu povo só 
aproveitarão de tal situação se viverem da fé.      

LEITURA I 2 Reis 5, 14-17
«Naamã foi ter novamente com o homem de Deus

e confessou a sua fé no Senhor»   

A atitude fundamental 
da oração é a ação 
de graças, porque 
ela supõe no cristão, 
antes de mais, o 
reconhecimento do que 
Deus lhe dá e a resposta 
a esse dom, com o 
louvor agradecido. 
É precisamente esta 
atitude espiritual que 

se exprime com a palavra “eucaristia”, o nome da ação de 
graças por excelência. 

EVANGELHO Lc 17, 11-19 
«Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus 

senão este estrangeiro» 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS    

Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, 
passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar numa 
povoação, vieram ao seu encontro dez leprosos. 
Conservando-se a distância, disseram em alta voz: 
«Jesus, Mestre, tem compaixão de nós». Ao vê-los, 
Jesus disse-lhes: «Ide mostrar-vos aos sacerdotes». 
E sucedeu que no caminho fi caram limpos da lepra. 
Um deles, ao ver-se curado, voltou atrás, glorifi cando 
a Deus em alta voz, e prostrou-se de rosto em 
terra aos pés de Jesus, para Lhe agradecer. Era um 
samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: «Não 
foram dez os que fi caram curados? Onde estão os 
outros nove? Não se encontrou quem voltasse para 
dar glória a Deus senão este estrangeiro?». E disse 
ao homem: «Levanta-te e segue o teu caminho; a 
tua fé te salvou».                                      

    Palavra da salvação.

A leitura do Apóstolo 
começa por um ato de fé 
na pessoa de Nosso Sen-
hor Jesus Cristo, para pas-
sar depois a uma profi ssão 
de fé no sentido da vida 
do cristão em comunhão 
com Cristo, que morreu e 
ressuscitou. Esta leitura é 
assim um verdadeiro hino, 
onde se proclama o senti-

do último da vida cristã, vida que encontra todo o sentido na união 
ao Senhor Jesus, no seu mistério pascal.       

LEITURA II 2 Tim 2, 8-13 

«Se sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos» 

ALELUIA  cf. 1 Tes 5, 18                       

Refrão: Aleluia. Repete-se

Em todo o tempo e lugar dai graças a Deus, 
porque esta é a sua vontade a vosso respeito 
em Cristo Jesus. 
 
 

    Refrão

LEITURA DA SEGUNDA EPÍSTOLA DO 
APÓSTOLO SÃO PAULO A TIMÓTEO

Caríssimo: Lembra-te de que Jesus Cristo, 
descendente de David, ressuscitou dos mortos, 
segundo o meu Evangelho, pelo qual eu sofro, 
até ao ponto de estar preso a estas cadeias como 
um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está 
encadeada. Por isso, tudo suporto por causa dos 
eleitos, para que obtenham a salvação que está em 
Cristo Jesus, com a glória eterna. É digna de fé esta 
palavra: Se morremos com Cristo, também com Ele 
viveremos; se sofremos com Cristo, também com 
Ele reinaremos; se O negarmos, também Ele nos 
negará; se Lhe formos infi éis, Ele permanece fi el, 
porque não pode negar-Se a Si mesmo.         
  
   Palavra do Senhor.

LEITURA DO SEGUNDO LIVRO DOS REIS        

Naqueles dias, o general sírio Naamã desceu 
ao Jordão e aí mergulhou sete vezes, como lhe 
mandara Eliseu, o homem de Deus. A sua carne 
tornou-se tenra como a de uma criança e fi cou 
purifi cado da lepra. Naamã foi ter novamente com 
o homem de Deus, acompanhado de toda a sua 
comitiva. Ao chegar diante dele, exclamou: «Agora 
reconheço que em toda a terra não há outro Deus 
senão o de Israel. Peço-te que aceites um presente 
deste teu servo». Eliseu respondeu-lhe: «Pela vida 
do Senhor que eu sirvo, nada aceitarei». E apesar 
das insistências, ele recusou. Disse então Naamã: 
«Se não aceitas, permite ao menos que se dê a 
este teu servo uma porção de terra para um altar, 
tanto quanto possa carregar uma parelha de mulas, 
porque o teu servo nunca mais há-de oferecer 
holocausto ou sacrifício a quaisquer outros deuses, 
mas apenas ao Senhor, Deus de Israel».                

Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 97 (98), 1-4 (R. cf. 2b)              

Refrão: O Senhor manifestou a salvação a todos os povos.                              
  Repete-se
Cantai ao Senhor um cântico novo 
pelas maravilhas que Ele operou. 
A sua mão e o seu santo braço 
Lhe deram a vitória.  Refrão 

O Senhor deu a conhecer a salvação, 
revelou aos olhos das nações a sua justiça. 
Recordou-Se da sua bondade e fi delidade 
em favor da casa de Israel.  Refrão 
 

 


