AGENDA PARO QUIAL

AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 11/03-09h30 – Reunião Arciprestal do Clero;
Dia 13/03-21h30 – Conselho Pastoral Paroquial;
Dia 15/03-14h30 – Procissão do Senhor dos Passos.

RENÚNCIA QUARESMAL – A renúncia quaresmal deste ano,
por vontade do Sr. Arcebispo, D. Jorge Ortiga, reverterá
mais uma vez para o Fundo Partilhar com Esperança e para
a paróquia de S. Cecília de Ocua, em Moçambique. Apelo a
todos os paroquianos para que colaborem a sua renúncia
quaresmal para os ﬁns pretendidos. Sejamos generosos.
ASSOCIAÇÃO ESPAÇO JACOBEUS – No próximo dia 10
de março (segunda 3a feira do mês) a Delegação de Vila
do Conde da AEJ, estará entre as 20h e as 22h, no Salão
do Centro Paroquial de Vila do Conde, disponível para
acolher, informar, esclarecer, e sensibilizar quem pretenda
peregrinar, ou iniciar a sua Peregrinação, ao sepulcro do
Apóstolo São Tiago Maior, em Compostela!
Teremos disponíveis Credenciais de Peregrino, guias,
ﬂyers e todo o nosso empenho para ajudar e apoiar a sua
Peregrinação!
OFERTÓRIO PARA A CÁRITAS PORTUGUESA – No próximo
ﬁm de semana os ofertórios de todas as Paróquias de
Portugal revertem para as diversas Cáritas Portuguesa.
Assim, também nós contribuiremos para esta instituição de
cariz sócio caritativo que apoia os mais desfavorecidos.
FESTA DE SÃO JOSÉ – No dia 19 de março os ﬁéis celebrarão,
de forma solene, São José. Gostava de convidar todos os
pais desta comunidade a participarem na Eucaristia deste
dia, às 19h00, dado que no ﬁnal procederemos ao ritual
da bênção dos pais. Como é habitual o Circulo Católico de
Operários irá dinamizar esta Eucaristia.
CONFERÊNCIA “SÃO JOSÉ” – O Circulo Católico de
Operários e a Paróquia de São João Baptista de Vila
do Conde, inserido no cartaz de comemoração do 155º
aniversário do CCO, promove, no dia 21 de março, às 17h, no
auditório CCO, a conferência “São José: Homem de sonhos
e trabalhos”, pelo Cónego José Paulo Abreu. Somos todos
convidados a escutar as suas palavras.
COMUNHÃO PASCAL DO DOENTE E IDOSO – No próximo
dia 29 de março, celebrar-se-á a Comunhão Pascal do
Doente e Idoso. Nesse dia, a partir das 9h da manhã, o Rev.
Prior, acompanhado pelos Ministros Extraordinários da
Comunhão, efetuará a visita aos doentes e idosos, levandolhes a Sagrada Eucaristia, como forma de animar aqueles
que estão física e psicologicamente mais enfraquecidos.
Todos os que desejarem receber a visita do Rev. Prior
devem anunciar a sua vontade no Cartório Paroquial.
TERÇO – Dia 09: Legião de Maria; Dia 10: João Pateiro;
Dia 11: Cursos de Cristandade; Dia 12: Rosa Calçada; Dia 13:
Lucília Lima; Dia 14: LIAM; Dia 15: Movimento Carismático.

DESTAQUE
QUARESMA 2020
DOMINGO II DA QUARESMA # TEMPO DE ESCUTAR
Um dos verbos mais utilizados em toda a Bíblia é
«escutar». Desde o início, o Povo de Deus pensou-se a
si próprio como comunidade de escuta. A escuta não
é apenas a recolha do discurso verbal. Antes de tudo é
atitude, é inclinar-se para o outro, é conﬁar-lhe a nossa
atenção, é disponibilidade para acolher o dito e o não dito
e fazer isto sem paternalismos e sem cair na tentação de
se substituir ao outro. Ouvir é oferecer um ombro, onde o
outro possa colocar a mão, para rapidamente se levantar.
Viver na esperança: Escutar é a diaconia da caridade
nos ouvidos! Em muitos momentos da vida o silêncio é a
resposta mais sábia que podemos dar a alguém. Por isso,
nesta semana, aprendamos a necessidade de preparar
bem a palavra que será dita, para que hoje, neste tempo
de palavras, experimentemos a beleza dos silêncios raros.
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CORONA VÍRUS - Os bispos portugueses, apelando “à
serenidade e ao incremento da prevenção nos cuidados de
higiene” recomendaram que, face ao surto de COVID-19,
se omita o gesto da paz nas eucaristias.
Apelam ainda para que os ﬁéis recebam a comunhão na
mão. Para tal, somos convidados a colocar uma mão sobre
a outra, criando um trono para recebermos o Santíssimo
Sacramento. Depois, retirando a mão que está por baixo
e com os dedos em pinça, levamos a hóstia sagrada à
boca, sempre acompanhando com a outra, como se de
uma patena se tratasse. Deste modo, manteremos toda
a dignidade da celebração, protegendo a saúde de todos
os ﬁéis.
“SEMEAR ESPERANÇA” - “Semear Esperança” é o tema
da Via Sacra ao Vivo, que será realizada pelos Utentes e
Colaboradores do Centro de Apoio e Reabilitação para
Pessoas com Deﬁciência de Touguinha, no próximo dia 21
de março, às 21h00, no Teatro Municipal de Vila do Conde
e no dia 01 de abril, às 21h00, no Espaço Vita - Braga.
Trata-se de uma iniciativa realizada pela Misericórdia de
Vila do Conde em colaboração com a Paróquia de São
João Baptista. Informa-se que para assistir ao espetáculo
é obrigatório efetuar reserva de bilhetes. Para o efeito
poderá contactar quer o Centro de Apoio e Reabilitação
para Pessoas com Deﬁciência em Touguinha (contactos:
252290370| email: geral.touguinha@scmvc.pt), quer os
Serviços Centrais da Misericórdia (tel: 969769166 | Email:
geral@scmvc.pt).
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@tipografiadoave.pt | www.tipografiadoave.pt
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REFLETIR A PALAVRA
No Evangelho deste segundo Domingo da Quaresma
Jesus procura infundir coragem e alento aos
que o seguem transﬁgurando-se e, desta forma,
antecipando a glória do ﬁnal dos tempos. Contudo,
a par deste sinal surge o desaﬁo à escuta, caminho
necessário para Abraão compreender a vocação a que
é chamado, na primeira leitura, bem como para todos
discernirmos a nossa vocação à santidade, vincada
por Paulo na segunda leitura. Na escuta da Palavra,
que é o próprio Cristo, deixemo-nos transﬁgurar,
concretizando aquilo que somos chamados a
realizar na nossa vida e na vida do próximo.

LITURGIA DA PALAVRA  DOMINGO II DA QUARESNA  ANO A
LEITURA I Gen 12, 1-4a

LEITURA II 2 Tim 1, 8b-10

EVANGELHO Mt 17, 1-9

Vocação de Abraão, pai do povo de Deus

Deus nos chama e ilumina

«O seu rosto ﬁcou resplandecente como o sol»

A primeira aﬁrmação da nossa
fé, em relação aos homens,
é que Deus nos chamou para
sermos o seu Povo. Este
chamamento está já nas origens, mas houve depois, ao
longo da história da salvação,
momentos
especialmente
signiﬁcativos, e, destes, o
primeiro e bem signiﬁcativo
foi, sem dúvida, o chamamento de Abraão. É a partir de
Abraão que aparece, no meio de todos os outros povos, o Povo de Deus.
Com ele o Senhor faz Aliança e a ele entrega a grande promessa, de que
nele serão abençoados todos os povos da Terra, promessa que se há-de
realizar plenamente no Descendente de Abraão, Jesus Cristo.

O chamamento de Deus
chega até aos homens por
seu Filho, Jesus Cristo, que,
na leitura do Evangelho, o
próprio Pai nos apresenta
para que O escutemos. Por
Ele se renova a Aliança entre
Deus e os homens, e n’Ele já
temos a garantia da vida e da
imortalidade. É esta a fé da
Igreja desde o princípio, como
o Apóstolo o atesta.

LEITURA DO LIVRO DO GÉNESIS
Naqueles dias, o Senhor disse a Abraão:
«Deixa a tua terra, a tua família e a casa
de teu pai e vai para a terra que Eu te
indicar. Farei de ti uma grande nação e te
abençoarei; engrandecerei o teu nome
e serás uma bênção. Abençoarei a quem
te abençoar, amaldiçoarei a quem te
amaldiçoar; por ti serão abençoadas todas
as nações da terra». Abraão partiu, como o
Senhor lhe tinha ordenado.
Palavra do Senhor.

LEITURA DA SEGUNDA EPÍSTOLA DO
APÓSTOLO SÃO PAULO A TIMÓTEO
Caríssimo: Sofre comigo pelo Evangelho,
apoiado na força de Deus. Ele salvou-nos e
chamou-nos à santidade, não em virtude das
nossas obras, mas do seu próprio desígnio
e da sua graça. Esta graça, que nos foi dada
em Cristo Jesus, desde toda a eternidade,
manifestou-se agora pelo aparecimento de
Cristo Jesus, nosso Salvador, que destruiu a
morte e fez brilhar a vida e a imortalidade,
por meio do Evangelho.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL

ACLAMAÇÃO ANTES DO EVANGELHO

Refrão: Esperamos, Senhor, na vossa misericórdia
Repete-se
A palavra do Senhor é recta,
da ﬁdelidade nascem as suas obras.
Ele ama a justiça e a rectidão:
a terra está cheia da bondade do Senhor.
Refrão

Refrão: Glória a Vós, Senhor, Filho de Deus vivo.
Repete-se

Salmo 32 (33), 4-5.18-19.20.22 (R. 22)

Os olhos do Senhor estão voltados
para os que O temem,
para os que esperam na sua bondade,
para libertar da morte as suas almas
e os alimentar no tempo da fome.

No meio da nuvem luminosa,
ouviu-se a voz do Pai:
«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O».

Refrão
Refrão

A
Transfiguração
é
a
revelação antecipada de
Cristo
glorioso,
como
a sua Ressurreição, no
fim da Quaresma, O háde manifestar. Em Cristo
transfigurado se antevê,
desde já, a vida e a
imortalidade a que somos
chamados,
reconhecemos
a glória do Filho de Deus
que se há-de revelar em nós
próprios e tomamos coragem para subirmos, ao longo da Quaresma,
até à transfiguração pascal, que Deus dará a quem escutar e seguir o
seu Fi-lho.

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS
Naquele tempo, Jesus tomou consigo
Pedro, Tiago e João, seu irmão, e levouos, em particular, a um alto monte e
transﬁgurou-Se diante deles: o seu rosto
ﬁcou resplandecente como o sol e as suas
vestes tornaram-se brancas como a luz. E
apareceram Moisés e Elias a falar com Ele.
Pedro disse a Jesus: «Senhor, como é bom
estarmos aqui! Se quiseres, farei aqui três
tendas: uma para Ti, outra para Moisés e
outra para Elias». Ainda ele falava, quando
uma nuvem luminosa os cobriu com a sua
sombra e da nuvem uma voz dizia: «Este
é o meu Filho muito amado, no qual pus
toda a minha complacência. Escutai-O».
Ao ouvirem estas palavras, os discípulos
caíram de rosto por terra e assustaramse muito. Então Jesus aproximou-Se e,
tocando-os, disse: «Levantai-vos e não
temais». Erguendo os olhos, eles não viram
mais ninguém, senão Jesus. Ao descerem
do monte, Jesus deu-lhes esta ordem: «Não
conteis a ninguém esta visão, até o Filho do
homem ressuscitar dos mortos».
Palavra da salvação.

