
REFLETIR A PALAVRA
Neste sétimo Domingo do tempo 
comum, a Liturgia faz eco do apelo de 
Jesus a uma conversão plena ao amor 
de Deus, patente na primeira leitura, 
do Livro do Levítico – “ Amarás o teu 
próximo como a ti mesmo!”. Para lá da 
estrita observância de regras exteriores, 
o amor como resposta ao ódio é o 
desafi o último a que o cristão é chamado, 
alimentando-se de uma sabedoria que 
vem de Deus e que, como Paulo nos 
recorda na segunda leitura, nos ajuda 
a ver o mundo com os Seus olhos, 
destruindo as lógicas da retribuição e 
rompendo os ciclos de agressão com 
a resposta nova e transformadora do 
perdão e da caridade. 
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FOLHA DOMINICAL

AGENDA PARO QUIAL
CONCERTO “DÁ-ME DE BEBER” - No dia 7 de março de 
2020, pelas 21h30, a Paróquia de São João Batista acolhe, 
na sua Igreja Matriz, o Concerto “Dá-me de beber”, pelo 
Coro de Câmara Vozes da Matriz.
O Concerto será enriquecido com a leitura de excertos 
da obra “Elogio da Sede”, da autoria de D. José Tolentino 
Mendonça (textos que serviram de guião às refl exões 
conduzidas por D. Tolentino junto do Papa Francisco).
Certos da sua presença, desejamos que, no início desta 
caminhada quaresmal, este evento se traduza num 
verdadeiro momento de oração.
Os bilhetes poderão ser adquiridos no Cartório Paroquial e 
na sacristia da Igreja Matriz.

LAUSPERENE SÃO FRANCISCO – De 24 a 26 de fevereiro 
celebrar-se-á na Igreja de São Francisco o Lausperene. 
Um tempo de louvor perene ao Santíssimo Sacramento, 
exposto em adoração aos fi éis num memorial que recorda 
o período que o corpo de Jesus Cristo passou no túmulo 
até à ressurreição.
Para uma melhor articulação, fi cam referenciados os 
horários de abertura e encerramento deste tão belo 
acontecimento em que Jesus se encontra no meio do seu 
povo, na medida em que nos reunidos em Seu nome para 
O adorar e bem-dizer.    
24/02, 10h30 – Exposição do SS Sacramento;
24/02, 17h30 - Terço e Bênção do SS Sacramento;
24/02, 18h00 -  Eucaristia;
25/02, 10h30 – Exposição do SS Sacramento;
25/02, 17h30 - Terço e Bênção do SS Sacramento;
25/02, 18h00 -  Eucaristia;
26/02, 10h30 – Exposição do SS Sacramento;
26/02, 17h30 – Terço e Bênção do SS Sacramento;
26/02, 18h00 – Missa de imposição de cinzas.
Haverá confi ssões nos 3 dias do Lausperene, desde as 15h 
até à recitação do Terço.

CARNAVAL - Nos dias 24 e 25 de fevereiro, os serviços de 
cartório e atendimento do Rev. Prior estarão encerrados.

AGRUPAMENTO ESCUTISTA 439 - O Agrupamento 439 
São João Baptista de Vila do Conde, realiza nos próximos 
dias 6 e 7 março, a Vigília e Promessas de alguns dos seus 
elementos. Sendo um momento especial na vida, de toda 
a família escutista, gostaríamos de partilhá-lo com toda a 
comunidade.
Este ano teremos como modelo de vida a Rainha Santa 
Isabel, para tal, somos todos convidados a participar e 
contribuir, para a recolha alimentar que levaremos a cabo, 
em prol dos mais necessitados.
Assim, no dia 06, sexta-feira, realizar-se-á a Velada de 
Armas na Igreja Matriz, a partir das 21h30. No dia seguinte, 
dia 07, sábado, na eucaristia das 19h00, celebram-se as 
Promessas, também na Igreja Matriz.

TERÇO – Dia 24: Clarisse Alves; Dia 25: Isabel C. Veiga; Dia 
26: LIAM; Dia 27: Alzira Baptista; Dia 28: Cândida Machado; 
Dia 29: Edite Matos; Dia 01: Mª José Rego.

DESTAQUE
QUARESMA # O TEMPO DO 
CORAÇÃO - Na quarta-feira de 
Cinzas inicia-se o “tempo 
favorável” da Quaresma 
propício a uma refl exão activa, 
sustentada na esmola, no jejum 
e na oração. No entanto, uma 
refl exão que se pretenda 
transformadora pressupõe um 
sentido – neste caso o 
discernimento de uma resposta 

ao Amor de Deus. Neste ano pastoral, em comunhão com 
toda a nossa Arquidiocese, procuraremos perceber os ritmos 
que marcam o nosso coração, tentando depois acertar o 
nosso tempo (e o que fazemos com ele) com o tempo de 
Deus. Na nossa Igreja Matriz surgirá um relógio em formato 
de coração (o coração de cada um de nós, o coração da 
comunidade) marcando, ao ritmo da Quaresma, as horas da 
nossa vida. A cruz inscrita no relógio lembra-nos o Senhor da 
(nossa) Vida; o ponteiro em forma de vela latina traz-nos a 
memória e a identidade histórico-cultural de Vila do Conde. 
Começamos este processo na quarta-feira de Cinzas com o 
ponteiro nas 00h00m. Será o tempo de ser, um convite a 
recusar adjectivos redundantes e artifi ciais na nossa vida, 
dando mais atenção ao que é substancial, próprio da essência 
mais profunda de quem somos e de quem Deus nos chama a 
ser.

QUARTA$FEIRA DE CINZAS - Em Quarta-feira de Cinzas os 
cristãos católicos recebem a imposição das cinzas, símbolo 
para a refl exão sobre o dever da conversão, da mudança 
de vida, recordando a fragilidade da vida humana, sujeita à 
morte.
Na quarta-feira de cinzas, primeiro dia da Quaresma no 
calendário cristão ocidental, são realizadas as cerimónias 
de imposição das cinzas, em que o sacerdote marca a testa 
de cada fi el com cinzas, provenientes dos ramos benzidos 
em Domingos de Ramos. Esse simbolismo relembra a 
antiga tradição do Médio Oriente de colocar cinzas sobre a 
cabeça como símbolo de arrependimento perante Deus. No 
Catolicismo Romano é um dia de jejum e abstinência e esta é 
uma normativa que deve ser experimentada no seio da nossa 
comunidade e das nossas famílias. 
Correspondendo à transição multimilenar da Igreja, 
celebraremos na Igreja Matriz, no dia 26 de fevereiro, às 19h, 
a Eucaristia de própria para Quarta-feira de Cinzas, à qual 
devem acorrer todos os fi éis da nossa paróquia.

Tapete de fl ores - Procissão do Corpo de Deus em Vila do Conde

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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Na leitura do Evangelho, con-
tinuamos a ler o sermão da 
montanha: o Senhor continua 
a expor a novidade da Nova 
Aliança, do Testamento Novo. 
A passagem de hoje põe, uma 
vez mais, em relevo a caridade 
para com o próximo. Mas este 
era já mandamento de Deus 
no Antigo Testamento, como 
bem o mostra esta leitura. Na 
verdade, quem faz a ligação e 

até a unidade dos dois Testamentos é Deus, que é sempre o mesmo. Ele é 
Santo, o Santo por excelência; por isso, não admira que desde sempre e 
para sempre Deus proponha aos homens o mandamento do amor mútuo, 
sinal daquele amor com que Ele sempre amou todos os homens. 

LEITURA I Lev 19, 1-2.17-18   

«Amarás o teu próximo como a ti mesmo»      

A Boa Nova, o Evangelho, 
que o Filho de Deus nos rev-
elou, é o ponto mais alto 
aonde a palavra de Deus 
guiou os homens. Tudo o 
que antes dessa Boa Nova 
foi dito encaminhava-se para 
a revelação que o Evangelho 
do Senhor Jesus nos manifes-
tou. Se o Antigo Testamento 
nos ensinava a amar os ami-
gos, o Novo Testamento vai 

mais longe e ensina-nos a amar até os inimigos. É assim que se ama como 
Ele nos amou; e será ao reconhecerem o amor de Deus no nosso coração 
que os outros serão levados a amá-l’O também.    

EVANGELHO Mt 5, 38-48      

«Amai os vossos inimigos»     

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Ouvistes que foi dito aos antigos: ‘Olho por olho e 
dente por dente’. Eu, porém, digo-vos: Não resistais 
ao homem mau. Mas se alguém te bater na face 
direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém 
quiser levar-te ao tribunal, para fi car com a tua túnica, 
deixa-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a 
acompanhá-lo durante uma milha, acompanha-o 
durante duas. Dá a quem te pedir e não voltes as 
costas a quem te pede emprestado. Ouvistes que foi 
dito: ‘Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo’. 
Eu, porém, digo-vos: Amai os vossos inimigos e orai 
por aqueles que vos perseguem, para serdes fi lhos do 
vosso Pai que está nos Céus; pois Ele faz nascer o sol 
sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. 
Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa 
tereis? Não fazem a mesma coisa os publicanos? E 
se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis 
de extraordinário? Não o fazem também os pagãos? 
Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai celeste é 
perfeito».         

Palavra da salvação.

A fé cristã faz nascer no 
crente uma forma nova de 
sabedoria, que não tem nada 
a ver com a sabedoria do 
mundo. A sabedoria que vem 
de Cristo leva-nos a olhar para 
tudo e para todos como Deus 
olha, e de tudo e de todos 
sabe fazer a unidade. Deus 
é uno, e a todos quer recon-
duzir à unidade por Cristo. As-
sim como pelo Verbo de Deus 

tudo foi chamado à existência, assim pelo Verbo feito homem, por Cristo, 
tudo é chamado à unidade.  

LEITURA II 1 Cor 3, 16-23    

«Tudo é vosso; vós sois de Cristo; Cristo é de Deus»  

ALELUIA  1 Jo 2, 5   

Refrão: Aleluia. Repete-se

Quem observa a palavra de Cristo, 
nesse o amor de Deus é perfeito. 
 
 
    Refrão

LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DO 
APÓSTOLO S. PAULO AOS CORÍNTIOS    

Irmãos: Não sabeis que sois templo de Deus e que o 
Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o 
templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo 
de Deus é santo, e vós sois esse templo. Ninguém 
tenha ilusões. Se alguém entre vós se julga sábio aos 
olhos do mundo, faça-se louco, para se tornar sábio. 
Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de 
Deus, como está escrito: «Apanharei os sábios na sua 
própria astúcia». E ainda: «O Senhor sabe como são 
vãos os pensamentos dos sábios». Por isso, ninguém 
deve gloriar-se nos homens. Tudo é vosso: Paulo, 
Apolo e Pedro, o mundo, a vida e a morte, as coisas 
presentes e as futuras. Tudo é vosso; mas vós sois de 
Cristo, e Cristo é de Deus.      

Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DO LEVÍTICO        

O Senhor dirigiu-Se a Moisés nestes termos: «Fala 
a toda a comunidade dos fi lhos de Israel e diz-lhes: 
‘Sede santos, porque Eu, o Senhor, vosso Deus, 
sou santo’. Não odiarás do íntimo do coração os 
teus irmãos, mas corrigirás o teu próximo, para não 
incorreres em falta por causa dele. Não te vingarás, 
nem guardarás rancor contra os fi lhos do teu povo. 
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o 
Senhor».       

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 102 (103), 1-2.3-4.8.10.12-13 (R. 8a)       

Refrão: O Senhor é clemente e cheio de compaixão.            
                                                                                                  Repete-se

Bendiz, ó minha alma, o Senhor 
e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. 
Bendiz, ó minha alma, o Senhor 
e não esqueças nenhum dos seus benefícios.             Refrão 

Ele perdoa todos os teus pecados 
e cura as tuas enfermidades; 
salva da morte a tua vida 
e coroa-te de graça e misericórdia.                                  Refrão 

 


