
REFLETIR A PALAVRA
No XXVI Domingo do Tempo Comum,  o Senhor 
Jesus continua a falar-nos do arrendamento 
e do perdão; o Evangelho apresenta-nos uma 
parábola que sublinha a inutilidade das palavras, 
ainda que certas e agradáveis de ouvir, quando 
estas não se concretizam em acções coerentes. 
Na conclusão, Jesus valoriza menos um percurso 
com falhas do que um arrependimento sincero 
vindo do coração, amadurecido na relação de 
progressiva intimidade com Deus. O perdão 
divino não exige perfeição: na verdade, apenas 
pede uma conversão consciente de forma que o 
incenso que elevamos aos céus não leve apenas 
as fórmulas rituais que recitamos mas também 
a nossa vida toda, com as forças e as fraquezas, 
num gesto de coerência e unidade que se possa 
fazer luz para nós e para todos. 

DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM                            CICLO A

27 DE SETEMBRO DE 2020                            ANO XLI - N.º34

FOLHA DOMINICAL

AGENDA PARO QUIAL
INSCRIÇÃO PARA O PRIMEIRO ANO - A inscrição para 
o primeiro ano da catequese paroquial será feita 
exclusivamente de forma presencial, nos serviços paroquiais, 
visto carecer de documentos diversos que não podem ser 
viabilizados por via eletrónica. 
A inscrição poderá ser feita assim que possível, pois teremos 
que estar atentos a todos os avanços desta pandemia, 
aceitando e compreendendo os receios causados pela COVID- 
19, que naturalmente, incidem sobre os pais e as crianças que 
ingressarão num novo ciclo da vida cristã.
A catequese para os nossos catequizandos do 1º ano 
acontecerá do seguinte modo: de setembro a dezembro em 
formato digital, com dinâmicas que ajudarão a concretizar 
os objetivos do catecismo, envolvendo os catequizandos, 
os pais e os catequistas, criando laços de proximidade/
amizade; tudo isto permitirá que em janeiro seja possível 
iniciar, a nosso ver, a catequese presencial, com encontros 
devidamente articulados e que possam valorizar a partilha e 
os sorrisos, a descoberta de Jesus como o melhor amigo. 
De setembro a dezembro teremos uma janela temporal que 
possibilitará, como foi dito, o esbater de alguns medos, mas 
também criar grupo. Ganhar anticorpos emocionais que 
darão, certamente, uma maior solidez ao 1º ano catequético 
que se deseja robusto e capaz de subsistir até ao Sacramento 
do Crisma, fi cando como alicerce para a vida em Igreja.

ORATÓRIOS ITINERANTES – Na nossa comunidade, como 
em tantas outras, ainda se vive a bela e antiga tradição dos 
oratórios itinerantes. A imagem da Sagrada Família roda, 
assim, de casa em casa, sendo para os lares católicos um 
estímulo à sua confi guração com o Lar de Nazaré. Neste 
tempo de pandemia achamos por bem que a transferência 
destes pequenos oratórios de casa em casa cesse, evitando-
se assim qualquer tipo de propagação do vírus. Apelamos, 
ainda, para que os referidos oratórios sejam entregues no 
Cartório Paroquial, centralizando-se, deste modo, a sua 
guarda e possibilitando, por outro lado, a reparação daqueles 
que apresentem tal necessidade. De forma organizada, 
voltaremos um dia a repor estes elementos de tradição e 
fé popular, desenvolvendo laços católicos no seio da nossa 
Comunidade que reconhece em Jesus, Maria e José o 
esplendor do verdadeiro amor. 

INTENÇÕES DE EUCARISTIA – No que se refere às intenções 
de Eucaristia agendadas em cartório paroquial e que 
seriam rezadas entre 13 de março e 29 de maio, os serviços 
paroquiais apelam para que se proceda à remarcação das 
mesmas de forma presencial ou fazendo uso dos nossos 
contatos paroquiais, em conformidade com a vontade e 
disponibilidade dos familiares
Agradecemos a todos os paroquianos e à comunidade 
vilacondense em geral por toda a solidariedade e 
compreensão, 

TERÇO – Dia 29: Edite Matos; Dia 30: Almerinda Barbosa; Dia 
01: Artur Norton; Dia 02: Apost. da Oração; Dia 03:  Grupo da 
Imaculada; Dia 04: Mª José Rego.

DESTAQUE
REGRESSO À CATEQUESE EM TEMPO DE PANDEMIA 
- A nossa Paróquia de São João Baptista de Vila do 
Conde encontra-se a ultimar o novo ano catequético 
2020-2021 que será vivido, assim o desejamos, de 
forma presencial. 
Assim, tendo em conta a prudência que nos é 
pedida pelos organismos públicos e tomando todas 
as cautelas, no fi m-de-semana 10 e 11 de outubro 
abriremos o novo ano catequético que funcionará 
nas instalações do Centro Paroquial e na Escola D. 
Afonso Sanches. 
No que concerne aos horários e a muitas outras 
indicações, a Catequese Paroquial publicará em 
breve um memorando onde constarão todas 
as indicações que consideramos necessárias 
para o bom funcionamento de um processo de 
catequização promotor do Evangelho de Jesus 
Cristo. 
Mais do que nunca, imploro um trabalho conjunto, 
em que as soluções se tornam partilhadas 
numa dinâmica sinodal e samaritana, capaz de 
testemunhar a alegria e o dom da unidade em Cristo!

RENOVAÇÃO DAS INSCRIÇÕES – A renovação 
de matrículas este ano será adequada à situação 
pandémica em que vivemos, seguindo todas as 
orientações da DGS. Não obstante a total segurança 
no cartório paroquial para os pais e encarregados 
de educação que possam optar pela renovação da 
inscrição dos seus educandos no formato presencial, 
vamos dispor também de uma plataforma online 
que possibilitará a renovação da inscrição dos 
nossos catequizandos a partir de casa, evitando 
deslocações e aglomeração de pessoas.
Todas as entidades (Pároco, Coordenadores, 
Catequistas e Serviços Paroquiais) estão ao dispor 
para esclarecer todas as dúvidas em relação a esta 
nova plataforma que possibilitará a renovação 
das inscrições para o ano pastoral vindouro. No 
entanto, existirá um guia que será disponibilizado e 
que terá todos os passos que se devem seguir para 
a realização desta renovação online. 

Turíbulo, Procissão de Nª Srª da Guia

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 XXVI DO TEMPO COMUM � ANO A

A liturgia da palavra deste 
domingo vai insistir na sin-
ceridade profunda do cora-
ção e na resposta autêntica 
e prática que ele dá ou não à 
palavra de Deus. A todo o mo-
mento, logo que o homem se 
converter a essa palavra e por 
ela orientar a sua vida, logo o 
Senhor o acolherá. Deus não é 
de vinganças; é sim salvador.      

LEITURA I Ez 18, 25-28    

«Quando o pecador se afastar do mal, salvará a sua vida»     

Enquanto a palavra de Deus 
não descer ao coração do 
homem e o tocar e o con-
verter, não são as palavras, 
mesmo santas, que lhe 
saem da boca que o fazem 
entrar no reino de Deus. 
Mas, logo que o coração es-
tiver convertido e voltado 
para Deus, logo o Senhor o 
acolhe e o recebe como um 
pai. É que os caminhos de 

Deus não são como os dos homens. 

EVANGELHO Mt 21, 28-32        
«Arrependeu-se e foi. Os publicanos e as mulheres de má vida 

irão adiante de vós para o reino de Deus» 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS  

Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes 
e aos anciãos do povo: «Que vos parece? Um homem 
tinha dois fi lhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: 
‘Filho, vai hoje trabalhar na vinha’. Mas ele respondeu-
lhe: ‘Não quero’. Depois, porém, arrependeu-se e foi. 
O homem dirigiu-se ao segundo fi lho e falou-lhe do 
mesmo modo. Ele respondeu: ‘Eu vou, Senhor’. Mas 
de facto não foi. Qual dos dois fez a vontade ao pai?». 
Eles responderam-Lhe: «O primeiro». Jesus disse-lhes: 
«Em verdade vos digo: Os publicanos e as mulheres de 
má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João 
Baptista veio até vós, ensinando-vos o caminho da 
justiça, e não acreditastes nele; mas os publicanos e 
as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o 
vistes, não vos arrependestes, acreditando nele».        

Palavra da salvação.

Para incutir nos cristãos 
sentimentos de união e de 
perdão mútuo, S. Paulo não 
encontra melhor maneira 
do que lembrar-lhes os sen-
timentos de Jesus Cristo, 
manifestados na sua Paixão. 
A leitura é, na segunda par-
te, um verdadeiro hino pas-
cal, talvez mesmo um hino 
das primeiras gerações cris-
tãs para celebrar o mistério 

pascal do Senhor, incluído depois por S. Paulo nesta sua carta. É uma 
passagem da Sagrada Escritura que não pode ser ignorada pelo co-
mum dos cristãos.  

LEITURA II – Forma longa Fl 2, 1-11 

«Tende os mesmos sentimentos de Cristo Jesus»    

ALELUIA  Jo 10, 27       

Refrão: Aleluia. Repete-se

As minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz o Senhor; 
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me. 

    Refrão

LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO 
PAULO AOS FILIPENSES         

Irmãos: Se há em Cristo alguma consolação, algum conforto 
na caridade, se existe alguma comunhão no Espírito, alguns 
sentimentos de ternura e misericórdia, então completai a minha 
alegria, tendo entre vós os mesmos sentimentos e a mesma 
caridade, numa só alma e num só coração. Não façais nada por 
rivalidade nem por vanglória; mas, com humildade, considerai 
os outros superiores a vós mesmos, sem olhar cada um aos seus 
próprios interesses, mas aos interesses dos outros. Tende em vós 
os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Ele, que era 
de condição divina, não Se valeu da sua igualdade com Deus, mas 
aniquilou-Se a Si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-
Se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-
Se ainda mais, obedecendo até à morte, e morte de cruz. Por isso, 
Deus O exaltou e Lhe deu um nome que está acima de todos os 
nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na 
terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o 
Senhor, para glória de Deus Pai.            

Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS                

Eis o que diz o Senhor: «Vós dizeis: ‘A maneira de proceder do 
Senhor não é justa’. Escutai, casa de Israel: Será a minha maneira 
de proceder que não é justa? Não será antes o vosso modo de 
proceder que é injusto? Quando o justo se afastar da justiça, 
praticar o mal e vier a morrer, morrerá por causa do mal cometido. 
Quando o pecador se afastar do mal que tiver realizado, praticar 
o direito e a justiça, salvará a sua vida. Se abrir os seus olhos e 
renunciar às faltas que tiver cometido, há-de viver e não morrerá».    

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 24 (25), 4-5.6-7.8-9 (R. 6a)  

Refrão: Lembrai-Vos, Senhor, da vossa misericórdia.                                        
                                                                                    Repete-se
Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, 
ensinai-me as vossas veredas. 
Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, 
porque Vós sois Deus, meu Salvador: 
em vós espero sempre.                                                         Refrão 

Lembrai-Vos, Senhor, das vossas misericórdias 
e das vossas graças que são eternas. 
Não recordeis as minhas faltas 
e os pecados da minha juventude. 
Lembrai-Vos de mim segundo a vossa clemência, 
por causa da vossa bondade, Senhor.                              Refrão 

 


