
REFLETIR A PALAVRA
A Palavra que a liturgia de hoje nos apresenta convida-
nos a manter com Deus uma relação estreita, uma 
comunhão íntima, um diálogo insistente: só dessa 
forma será possível ao crente aceitar os projetos de 
Deus, compreender os seus silêncios, respeitar os seus 
ritmos, acreditar no seu amor.
O Evangelho sugere que Deus não está ausente nem 
fi ca insensível diante do sofrimento do seu Povo... Os 
crentes devem descobrir que Deus os ama e que tem 
um projeto de salvação para todos os homens; e essa 
descoberta só se pode fazer através da oração, de um 
diálogo contínuo e perseverante com Deus.
A primeira leitura dá a entender que Deus intervém no 
mundo e salva o seu Povo servindo-Se, muitas vezes, 
da ação do homem; mas, para que o homem possa 
ganhar as duras batalhas da existência, ele tem que 
contar com a ajuda e a força de Deus... Ora, essa ajuda 
e essa força brotam da oração, do diálogo com Deus.
A segunda leitura, sem se referir diretamente ao tema 
da relação do crente com Deus, apresenta uma outra 
fonte privilegiada de encontro entre Deus e o homem: 
a Escritura Sagrada... Sendo a Palavra com que Deus 
indica aos homens o caminho da vida plena, ela deve 
assumir um lugar preponderante na experiência cristã. 
[Cf.https://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2588]
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FOLHA DOMINICAL

AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
22 DE OUTUBRO – 21h30 – Reunião com Equipa de Dinâmicas 
Paroquiais;
23 DE OUTUBRO – 21h30 – Conselho Pastoral Paroquial;
25 DE OUTUBRO – 21h30 – Vigília Missionária Arciprestal;
26 DE OUTUBRO – 18h00 – Eucaris% a Capela Bairro dos 
Pescadores;
27 DE OUTUBRO – 12h00 – Ba% smos na Igreja Matriz.

MUDANÇA DA HORA - Para que no próximo domingo, dia 27 
de outubro, ninguém se engane no horário das eucaris% as, 
lembre-se que entramos no horário de inverno, atrasando os 
relógios uma hora.

PEDITÓRIO MISSÕES – Os ofertórios das Eucaris% as 
deste 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!

BÊNÇÃO DAS MOCHILAS > A Igreja constrói-se pela par% lha 
de uns, cimentando o crescimento de todos. Nesse sen% do, a 
catequese da Paróquia de S. João Bap% sta de Vila do Conde 
dinamizará, a 26 de outubro de 2019, na eucaris% a 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.  

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 inicia% va tão importante para a Igreja. 
Contamos com a presença e oração de todos!

CONCERTO MARIANO >A confraria da Igreja da Nossa 
Senhora da Lapa e São Bartolomeu pretende ligar-se à 
comunidade através da oração cantada, onde todos se sintam 
acolhidos no próximo dia 25 de outubro pelas 21h00, na 
IV Edição do Concerto Mariano “Contemplar Maria Nossa 
Mãe” que tem como principal obje% vo louvar a Nossa Mãe, e 
demonstrar-lhe o nosso amor e a nossa devoção.

TERÇO – Dia 21: Almerinda Barbosa; Dia 22: Isabel Conde 
Veiga; Dia 23: LIAM; Dia 24: Alzira Bap% sta; Dia 25: Cândida 
Machado; Dia 26: Mª José Rego; Dia 27: Edite Matos.

DESTAQUE
DIA DE TODOS OS SANTOS – Os Santos, tendo a% ngido 
pela mul% forme graça de Deus a perfeição e alcançado a 
salvação eterna, são propostos pela Igreja como exemplos 
que nos conduzem a Deus, por Cristo. Peçamos a sua in-
tercessão por nós junto do Pai, na Eucaris% a de dia 1 de 
novembro, pelas 19h00.

FIÉIS DEFUNTOS – O Dia de Fiéis Defuntos não é dia de luto 
e tristeza. É dia de esperança e oração, porque sabemos 
que os nossos irmãos ressurgirão em Cristo para uma vida 
nova. Nesse sen% do, a 2 de novembro, a comunidade é con-
vidada a celebrar três eucaris% as pelas almas dos fi éis de-
funtos, com a intenção de alcançar a misericórdia de Deus 
para os nossos irmãos que adormeceram na paz com Ele: 
08h00, na capela do Cemitério, 11h00 e 19h00 na Igreja 
Matriz. A visita ao cemitério acontecerá segundo os traços 
próprios da liturgia e da tradição local, pelas 16h00 de dia 
1 de novembro.
Recordamos ainda as devoções diárias que acontecerão na 
Capela de S. Roque, pelas 15h00 e que terão início a 2 de 
novembro.

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.

A visão após o sermão, Paul Gauguin  (1848 a 1903)

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 episódio de Moisés de 
braços erguidos em oração 
pela vitória do seu povo no 
combate contra os Ama-
lecitas é-nos hoje lido em 
relação com a leitura do 
Evangelho, em que se nos 
fala da perseverança na 
oração. Seremos capazes 
de acreditar que Deus tem 
os ouvidos atentos à ora-

ção dos pobres e dos humildes que sabem confi ar-se a Ele?       

LEITURA I Ex 17, 8-13 

«Quando Moisés erguia as mãos, Israel ganhava vantagem»    

No princípio da leitura 
desta passagem do 
Evangelho explica-se 
a intenção de Jesus 
ao pronunciar esta 
parábola: “Sobre 
a necessidade de 
orar sempre, sem 
desanimar”. A maior 
penúria do homem não 
será não possuir, mas 

não ter coragem de sentir a necessidade de pedir! Não 
queremos ser certamente dos que vão desanimar na sua 
fé antes da vinda do Senhor! Para isso, oramos sem cessar.  

EVANGELHO Lc 18, 1-8  

«Deus fará justiça aos seus eleitos, que por Ele clamam»   

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS    

Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos 
uma parábola sobre a necessidade de orar sempre 
sem desanimar: «Em certa cidade vivia um juiz que 
não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia 
naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele e 
lhe dizia: ‘Faz-me justiça contra o meu adversário’. 
Durante muito tempo ele não quis atendê-la. Mas 
depois disse consigo: ‘É certo que eu não temo a 
Deus nem respeito os homens; mas, porque esta 
viúva me importuna, vou fazer-lhe justiça, para 
que não venha incomodar-me indefi nidamente’». 
E o Senhor acrescentou: «Escutai o que diz o juiz 
iníquo!... E Deus não havia de fazer justiça aos seus 
eleitos, que por Ele clamam dia e noite, e iria fazê-
los esperar muito tempo? Eu vos digo que lhes fará 
justiça bem depressa. Mas quando voltar o Filho do 
homem, encontrará fé sobre a terra?». 
                                      

    Palavra da salvação.

Ao procurar a formação 
do seu discípulo Timóteo, 
S. Paulo incute-lhe o amor 
à palavra de Deus, contida 
na Sagrada Escritura. A 
leitura assídua que dela 
fazemos, ao menos mas 
sobretudo na celebração 
da liturgia, é a melhor es-
cola de formação no ser-
viço de Deus, e sempre 

alimento que fortifi ca no crescimento da vida em Cristo, pois que 
ela continua a ser criadora.        

LEITURA II 2 Tim 3, 14 – 4, 2  
«O homem de Deus será perfeito, 

bem preparado para todas as boas obras» 

ALELUIA  Hebr 4, 12                        

Refrão: Aleluia. Repete-se

A palavra de Deus é viva e efi caz, 
pode discernir os pensamentos 
e intenções do coração. 

 

    Refrão

LEITURA DA SEGUNDA EPÍSTOLA DO 
APÓSTOLO SÃO PAULO A TIMÓTEO

Caríssimo: Permanece fi rme no que aprendeste 
e aceitaste como certo, sabendo de quem o 
aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas 
Escrituras; elas podem dar-te a sabedoria que leva à 
salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, 
inspirada por Deus, é útil para ensinar, persuadir, 
corrigir e formar segundo a justiça. Assim o homem 
de Deus será perfeito, bem preparado para todas 
as boas obras. Conjuro-te diante de Deus e de Jesus 
Cristo, que há-de julgar os vivos e os mortos, pela sua 
manifestação e pelo seu reino: Proclama a palavra, 
insiste a propósito e fora de propósito, argumenta, 
ameaça e exorta, com toda a paciência e doutrina.          
  
   Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DO ÊXODO         

Naqueles dias, Amalec veio a Refi dim atacar Israel. 
Moisés disse a Josué: «Escolhe alguns homens e 
amanhã sai a combater Amalec. Eu irei colocar-me no 
cimo da colina, com a vara de Deus na mão». Josué 
fez o que Moisés lhe ordenara e atacou Amalec, 
enquanto Moisés, Aarão e Hur subiram ao cimo da 
colina. Quando Moisés tinha as mãos levantadas, 
Israel ganhava vantagem; mas quando as deixava 
cair, tinha vantagem Amalec. Como as mãos de 
Moisés se iam tornando pesadas, trouxeram uma 
pedra e colocaram-na por debaixo para que ele se 
sentasse, enquanto Aarão e Hur, um de cada lado, 
lhe seguravam as mãos. Assim se mantiveram fi rmes 
as suas mãos até ao pôr do sol e Josué desbaratou 
Amalec e o seu povo ao fi o da espada.                 

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 120 (121), 1-8 (R. cf. 2)             

Refrão: O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a 
terra.   Repete-se

Levanto os meus olhos para os montes: 
donde me virá o auxílio? 
O meu auxílio vem do Senhor, 
que fez o céu e a terra.  Refrão 

Não permitirá que vacilem os teus passos, 
não dormirá Aquele que te guarda. 
Não há-de dormir nem adormecer 
Aquele que guarda Israel.  Refrão 
 
  


