
REFLETIR A PALAVRA
O III Domingo do tempo comum é, desde este 
ano, dedicado à Palavra de Deus, por iniciativa de 
Sua Santidade o Papa Francisco. Dando expressão 
a uma crescente consciência da Palavra como 
princípio constante do diálogo permanente 
entre Deus e os homens, o Papa convida-nos a 
redescobrir a potencialidade transformadora da 
Sagrada Escritura que, desde o Concílio Vaticano II, 
a Igreja vem procurando colocar cada vez mais ao 
alcance dos fi éis, inserindo-a no nosso quotidiano 
e aumentando assim a intimidade com o nosso 
Deus que Se comunica e Se diz na Palavra escutada 
e meditada no coração de cada um. A escolha 
do III Domingo revela ainda uma preocupação 
ecuménica, visto ser antecedido pela semana de 
oração pela unidade dos cristãos, o que de certa 
forma vem ajudar-nos a perceber as possibilidades 
da Palavra de Deus como ponte também entre os 
homens. 
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FOLHA DOMINICAL

AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 01/02-16h00
Eucaristia na Capela de Nª Srª da Guia;
Dia 01/02-19h00 – Festa das Bem Aventuranças 
(Catequese 7º ano);
Dia 01/02-21h30
Reunião de preparação da Via Sacra Paroquial;
Dia 02/02-09h30
Eucaristia na Capela de Nª Srª da Guia;
Dia 02/02-11h00
Eucaristia na Capela de Nª Srª da Guia;
Dia 02/02-16h00
Eucaristia na Capela de Nª Srª da Guia.

OFERTÓRIO PARA UNIVERSIDADE CATÓLICA – No 
próximo fi m de semana os ofertórios paroquiais, 
de todos os centros de culto, revertem para a 
Universidade Católica. Apelamos à colaboração de 
todos os paroquianos. Sejamos generosos.

CANTAR DAS JANEIRAS – Este ano os grupos corais 
paroquiais e demais paroquianos que se associaram, 
percorreram as ruas da cidade de Vila do Conde para 
o tradicional cantar das Janeiras. O nosso Prior, Pe. 
Paulo César, acompanhou os grupos nesta alegre 
visita de anúncio aos lares da nossa Comunidade 
Paroquial. Todas as doações reverterão a favor das 
tão necessárias obras no Centro Paroquial. Em nome 
do Rev. Prior fi ca uma palavra muito amiga e grata 
aos vários grupos corais participantes, às famílias da 
nossa Paróquia e a todos quantos se associaram a 
esta iniciativa exemplar!   

CENTRO DE PREPARAÇÃO PARA O MATRIMÓNIO 
(CPM) – O CPM é um movimento da Igreja que tem 
como objetivo dedicar-se à preparação dos noivos 
para o Matrimónio.
Tem como fi nalidade promover sessões com 
pedagogia e metodologia própria, baseadas na 
revisão de vida e testemunho vivencial, apoiados na 
refl exão e no diálogo conjugais.
O CPM no nosso Arciprestado de Vila do Conde/Póvoa 
de Varzim está prestes a começar. 
Terá lugar de 28 de fevereiro a 03 de abril, às 21h15, 
no Centro Social Mons. Pires Quesado, Póvoa de 
Varzim. Os noivos com matrimónio agendado para 
2020 deverão fazer a inscrição no Cartório Paroquial 
até 21 de fevereiro.

TERÇO – Dia 27: Clarisse Alves; Dia 28: Isabel C. Veiga; 
Dia 29: Edite Matos; Dia 30: Laura Calçada; Dia 31: 
Amélia Pereira; Dia 01: Grupo Imaculada; Dia 02: Mª 
José Rego.

DESTAQUE
NOSSA SENHORA DA GUIA

Começam, hoje, as festas em honra de Nossa Senhora 
da Guia. Se o tempo permitir, às 15h sairá a majestosa 
procissão de N.ª S.ª da Guia com o seguinte itinerário: 
Rua da Igreja, Largo Dr. António José de Almeida, Rua 
da Misericórdia, Largo dos Artistas, Rua 25 de Abril, Rua 
5 de Outubro, Praça da República, Cais das Lavandeiras, 
Largo da Alfândega, Rua do Bombeiro, Av. Marquês Sá 
da Bandeira, recolhendo à sua capela com a cerimónia 
da bênção. Caso o tempo não permita, a procissão não 
se realizará.

No dia 1 de fevereiro, haverá Eucaristia pelos irmãos e 
benfeitores falecidos, às 16h00. 

E no dia 2, dia de Nossa Senhora da Guia, haverá 
Eucaristias na capela nos seguintes horários: 09h30 
- Eucaristia particular; 11h00 - Eucaristia Solene com 
pregação, seguida de Bênção do Mar; 16h00 - Eucaristia 
particular; 
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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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No Evangelho deste dia, cita-
se esta passagem de Isaías 
que hoje serve de primeira 
leitura. Refere-se ela à Galileia, 
terra de Zabulão e de Neftali, 
a província mais ao norte de 
Israel. O profeta anuncia-lhe 
hoje melhores dias, depois do 
tempo de exílio. As trevas do 
momento presente transfor-
mar-se-ão em luz e a alegria re-
inará de novo depois da humil-

hação. A profecia terá um dia a sua realização perfeita, quando Jesus por aí 
começar o seu ministério público, como o Evangelho de hoje irá proclamar.

LEITURA I Is 8, 23b – 9, 3 (9, 1-4)

Na Galileia dos gentios o povo viu uma grande luz  

A Galileia vai ser o campo da 
primeira parte do ministério 
público de Jesus. É então que 
essa província há-de presen-
ciar a “grande luz” de que 
falava a primeira leitura. Ele 
é a luz; foi assim mesmo que 
um dia Jesus Se apresentou. 
E essa luz começou a ilumi-
nar, quando Jesus começou 
a pregar e a chamar os pri-
meiros discípulos. Essa sua 

luz nunca mais se extinguirá: hoje ainda, e até ao fi m, Ele continua a anun-
ciar o reino de Deus e a chamar para ele todos os homens. Assim, a Galileia 
dos pagãos chegará a tornar-se, um dia, na Galileia da Ressurreição: “Lá 
Me vereis”, dirá o Senhor ressuscitado. 

EVANGELHO – Forma longa Mt 4, 12-23   
«Foi para Cafarnaum, 

a fi m de se cumprir o que anunciara o profeta Isaías» 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Quando Jesus ouviu dizer que João Baptista fora 
preso, retirou-Se para a Galileia. Deixou Nazaré e 
foi habitar em Cafarnaum, terra à beira-mar, no 
território de Zabulão e Neftali. Assim se cumpria o 
que o profeta Isaías anunciara, ao dizer: «Terra de 
Zabulão e terra de Neftali, estrada do mar, além 
do Jordão, Galileia dos gentios: o povo que vivia 
nas trevas viu uma grande luz; para aqueles que 
habitavam na sombria região da morte, uma luz se 
levantou». Desde então, Jesus começou a pregar: 
«Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos 
Céus». Caminhando ao longo do mar da Galileia, 
viu dois irmãos: Simão, chamado Pedro, e seu 
irmão André, que lançavam as redes ao mar, pois 
eram pescadores. Disse-lhes Jesus: «Vinde e segui-
Me e farei de vós pescadores de homens». Eles 
deixaram logo as redes e seguiram-n’O. Um pouco 
mais adiante, viu outros dois irmãos: Tiago, fi lho de 
Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco, 
na companhia de seu pai Zebedeu, a consertar as 
redes. Jesus chamou-os e eles, deixando o barco e o 
pai, seguiram-n’O. Depois começou a percorrer toda 
a Galileia, ensinando nas sinagogas, proclamando o 
Evangelho do reino e curando todas as doenças e 
enfermidades entre o povo.      

Palavra da salvação.

O Apóstolo insurge-se contra 
as divisões que separam os 
membros da Igreja de Corin-
to, divisões que, no caso con-
creto, assentam até em par-
tidarismos religiosos. E apela 
para as razões profundas da 
unidade dos cristãos: Cristo, 
crucifi cado por todos; e só 
Ele e mais ninguém. Os men-
sageiros do Evangelho são 
apenas instrumentos d’Ele 

junto dos irmãos. 

LEITURA II 1 Cor 1, 10-13.17

«Falai todos a mesma linguagem e não haja divisões»  

ALELUIA  Cf. Mt 4, 23       

Refrão: Aleluia. Repete-se

Jesus proclamava o Evangelho do reino 
e curava todas as doenças entre o povo. 
 
 
    Refrão

LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DO 
APÓSTOLO S. PAULO AOS CORÍNTIOS   

Irmãos: Rogo-vos, pelo nome de Nosso Senhor 
Jesus Cristo, que faleis todos a mesma linguagem 
e que não haja divisões entre vós, permanecendo 
bem unidos, no mesmo pensar e no mesmo agir. 
Eu soube, meus irmãos, pela gente de Cloé, que há 
divisões entre vós, que há entre vós quem diga: «Eu 
sou de Paulo», «eu de Apolo», «eu de Pedro», «eu 
de Cristo». Estará Cristo dividido? Porventura Paulo 
foi crucifi cado por vós? Foi em nome de Paulo que 
recebestes o Batismo? Na verdade, Cristo não me 
enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho; 
não, porém, com sabedoria de palavras, a fi m de 
não desvirtuar a cruz de Cristo.  

Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS      

Assim como no tempo passado foi humilhada a 
terra de Zabulão e de Neftali, também no futuro 
será coberto de glória o caminho do mar, o Além 
do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que 
andava nas trevas viu uma grande luz; para aqueles 
que habitavam nas sombras da morte uma luz se 
levantou. Multiplicastes a sua alegria, aumentastes 
o seu contentamento. Rejubilam na vossa presença, 
como os que se alegram no tempo da colheita, como 
exultam os que repartem despojos. Vós quebrastes, 
como no dia de Madiã, o jugo que pesava sobre o 
povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o 
bastão do opressor.   

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 26 (27), 1.4.13-14 (R. 1a)      

Refrão: O Senhor é minha luz e salvação.                  Repete-se

O Senhor é minha luz e salvação: 
a quem hei-de temer? 
O Senhor é protetor da minha vida: 
de quem hei-de ter medo?  Refrão 

Uma coisa peço ao Senhor, por ela anseio: 
habitar na casa do Senhor 
todos os dias da minha vida, 
para gozar da suavidade do Senhor 
e visitar o seu santuário.  Refrão 

 


