AGENDA PARO QUIAL

AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:

Dia 05/05-14h30 – Conselho de Arciprestes e Vice-Arciprestes
em Braga;
Dia 06/05-11h00 – Eucaristia Santa Casa da Misericórdia VC;
Dia 06/05-21h30 – Reunião com Coordenadores da Catequese;
Dia 07/05-09h30 – Confissões na Igreja Matriz;
Dia 07/05-21h30 – Festa da Vida – Catequese 8º Ano;
Dia 08/05-10h30 – Promessas e Investiduras – Agrupamento
439 S. João Baptista (CNE);
Dia 08/05-15h00 – Batismo na Igreja Matriz;
Dia 08/05-21h00 – Atividade da Catequese da Adolescência;
Dia 09/05-12h30 – Batismo na Igreja Matriz.

MÊS DE MARIA / ORAÇÃO MARIANA - Nos últimos anos, a
nossa paróquia vem assinalando o mês de maio com a recitação do terço em horário noturno, congregando a comunidade
em volta de Nossa Senhora, intercessora privilegiada junto de
Jesus. Hoje, por certo não é menor a vontade de pedir este ou
aquele auxílio para lidar com as dores do quotidiano, mas para
não arriscarmos mais do que o necessário num contexto ainda
incerto, não teremos a recitação do terço durante a noite - mantemos o horário comum, antes da eucaristia das 19h00. Assim,
além de podermos redescobrir a recitação do terço na Igreja
doméstica, encontrar-nos-emos na Igreja Matriz nos dias 12 e 31
de maio, celebrando em família de famílias a nossa fé em Cristo,
com o amparo materno de Maria.
“31 DIAS COM MARIA” - Os Seminários Arquidiocesanos lançaram, em formato digital, o livro “31 Dias com Maria”.
O livro “31 Dias com Maria” reúne meditações para os mistérios
do terço de cada um dos dias do mês de maio, que é, na vida
das comunidades e famílias cristãs, um momento de especial
devoção a Maria.
“O mês de maio é uma oportunidade para os cristãos se centrarem no essencial da devoção a Maria. A verdadeira devoção
consiste na imitação das virtudes humanas e evangélicas de
Maria. O seu destino é o nosso (cf. Lumen Gentium). Portanto,
o verdadeiro culto mariano é sermos como ela. Não como a Virgem de vestes celestiais entre as nuvens ou como uma princesa de uma história inatingível, mas como a Mãe de Deus, fiel
e tremendamente humana”, sublinham os Seminários Arquidiocesanos.
O livro “31 Dias com Maria” em formato digital é de acesso gratuito e pode ser descarregado no site da Arquidiocese de Braga.
DINÂMICA PASCAL - «Existe uma angústia – a verdadeira, escondida na profundidade da nossa solidão – que não pode ser
superada mediante a razão, mas apenas pela presença de uma
pessoa que nos ama» (Joseph Ratzinger).
A partir desta sábia intuição, colhemos a ação mais decisiva que
nos congregará, enquanto comunidade e catequese paroquial,
durante o Tempo Pascal: a descoberta do Ressuscitado que
participa no nosso corpo vivente. Esta presença luzente convidará a um caminho que, com particular enfoque nos próximos
50 dias, nos exporá à vulnerabilidade afetiva de um encontro
inquietante e transfigurador.
Poderá aceder à dinâmica Pascal através do site e da página de
Facebook.
TERÇO – Dia 04: Lucília Lima; Dia 05: Edite Matos; Dia 06: Artur
Norton; Dia 07: Apost. Oração; Dia 08: LIAM; Dia 09: Edite
Matos.

DESTAQUE
MARATONA DE ORAÇÃO PELA PANDEMIA
Aprendemos, ou devemos aprender, muitas coisas com a pandemia. A primeira lição desta realidade é que vivemos num ambiente de real interdependência global. Somos verdadeiramente
um corpo que, na diferenciação individual, se articula para o bem
e para o mal de todos.
Se isto acontece numa vertente terrena, os crentes sabem que
existe uma outra dimensão que nos envolve para além da morte.
A comunhão humana prolonga-se na eternidade, unindo-nos a
todos os que partiram e, de um modo particular, aos santos e
santas. Pertencem, também, a este corpo numa interacção permanente.

FOLHA DOMINICAL
DOMINGO V DA PÁSCOA
02 DE MAIO DE 2021

CICLO B
ANO XLII - N.º23

Neste sentido, os santos caminham connosco e são guias, amparos e intercessores. A sua vida deve tornar-se modelo para todos e, tendo sido declarados santos, são presença junto de Deus
a solicitarem graças, tornando-se verdadeiro apoio para os momentos bons (a agradecer) e maus (a solicitar ajuda).
Maria emerge como Mãe de Cristo e da Humanidade. Invocamola com diversos nomes. Sabemos que é saúde dos enfermos e
consoladora dos aflitos.
A devoção a Nossa Senhora é vivida todos os dias, mas de um
modo muito especial durante o mês de Maria. As comunidades
sempre se encontram para a louvar, agradecer e solicitar graças.
O Papa Francisco solicitou aos cristãos do mundo inteiro que fizessem durante o mês que se aproxima uma “maratona de oração
pela pandemia”. Reconhecemos como é importante recorrer a
Maria. Convido os cristãos e as comunidades a acolher o pedido
do Papa, reunindo-se nas nossas igrejas e santuários, assim como
nas famílias. No passado, durante todo o ano, quando passávamos pelas ruas das nossas aldeias era corrente ouvir-se rezar o
terço, mesmo não interrompendo as actividades caseiras. Que
nos aconteça o mesmo, tendo a coragem de marcar um momento para, à volta de uma imagem de Nossa Senhora, solicitar a graça do fim da pandemia. A Arquidiocese tem preparados subsídios
que ajudam a meditar os mistérios e a rezar com outra devoção.
É o livro 31 dias com Maria, que está disponível em formato digital
na página da Arquidiocese.
Espero e desejo que este mês de Maio seja uma verdadeira maratona de oração, onde todos encontramos tempo para “correr”
por esta causa. Não podemos negligenciar a responsabilidade
pessoal perante esta pandemia. Auguramos que a vacinação
chegue a todos os portugueses e a todos os homens e mulheres
do mundo inteiro, sem esquecer os países com maiores necessidades económicas. Como crentes, confiamos a Nossa Senhora
esta causa e, por isso, rezaremos o terço com fé por esta intenção.
† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz
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

A Árvore de Jessé,
de autoria de Filipe da Silva e António Gomes.
na Igreja de São Francisco do Porto

REFLETIR A PALAVRA
Depois da imagem do pastor, o V Domingo da Páscoa
traz-nos a metáfora da videira. Usando os contextos
comuns para comunicar uma realidade singular, a
Sagrada Escritura propõe-nos uma reflexão sobre a
comunhão íntima e perfeita que permite aos ramos
da videira absorverem o alimento necessário para um
crescimento harmonioso e fecundo. A realidade pascal
proporciona-nos a Vida, inteira e redimensionada,
capaz de nos revitalizar em cada parte do nosso ser;
no entanto, para que possamos acolher e viver a Boa
Nova, torna-se imprescindível fazê-lo no ambiente
certo - a comunidade - valorizando e estimulando cada
um dos ramos, fiéis e unidos a Cristo, a videira, bem
como ao agricultor atento e cuidadoso, o Pai.

LITURGIA DA PALAVRA  DOMINGO V DA PÁSCOA  ANO B
LEITURA I Actos 9, 26-31

LEITURA II 1 Jo 3, 18-24

EVANGELHO Jo 15, 1-8

«Contou-lhes como, no caminho, tinha visto o Senhor»

«É este o seu mandamento: acreditar e amar»

«Quem permanece em Mim e Eu nele dá muito fruto»

A conversão de Saulo, que
depois adotou o nome de
Paulo, é momento decisivo
na história da expansão do
Evangelho. Uma vez tornado discípulo de Jesus, juntase aos que já o eram há mais
tempo, não sem que estes, a
princípio, mostrassem reservas a seu respeito, tal era a
fama que corria acerca do
perseguidor da nova religião. Mas, apesar da perseguição de certos, a
Igreja ia-se edificando, pois que o Senhor Jesus era a sua pedra fundamental e o Espírito Santo a alma que a animava.

A verdade de que fala a leitura engloba a fé e o amor,
que tornam o homem amigo de Deus e dão paz ao
coração. E estas virtudes
não são apenas atitudes
que residam na intenção e
boa vontade, mas princípio
activo que leva a realizar as
próprias obras de quem crê
e ama. Assim se entra em
comunhão com Deus e se vive n’Ele e Ele vive em nós.

A comparação entre o povo
de Deus e a vinha é tradicional na Sagrada Escritura.
Mas aqui é o próprio Jesus
que Se apresenta como a videira, e aos seus discípulos
como as varas da mesma.
Tal comparação sublinha
a identidade de vida, que,
procedendo de Jesus,
vivifica os membros da sua
Igreja. Não se trata apenas de união exterior mas de comunhão de
vida que d’Ele nos vem.

LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS

LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DE SÃO JOÃO

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
SEGUNDO SÃO JOÃO

Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava
juntar-se aos discípulos. Mas todos o temiam, por não
acreditarem que fosse discípulo. Então, Barnabé tomou-o
consigo, levou-o aos Apóstolos e contou-lhes como Saulo,
no caminho, tinha visto o Senhor, que lhe tinha falado,
e como em Damasco tinha pregado com firmeza em
nome de Jesus. A partir desse dia, Saulo ficou com eles
em Jerusalém e falava com firmeza no nome do Senhor.
Conversava e discutia também com os helenistas, mas
estes procuravam dar-lhe a morte. Ao saberem disto,
os irmãos levaram-no para Cesareia e fizeram-no seguir
para Tarso. Entretanto, a Igreja gozava de paz por toda
a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e vivendo no
temor do Senhor e ia crescendo com a assistência do
Espírito Santo.
Palavra do Senhor.

Meus filhos, não amemos com palavras e com a língua,
mas com obras e em verdade. Deste modo saberemos
que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso
coração diante de Deus; porque, se o nosso coração nos
acusar, Deus é maior que o nosso coração e conhece
todas as coisas. Caríssimos, se o coração não nos acusa,
tenhamos confiança diante de Deus e receberemos d’Ele
tudo o que Lhe pedirmos, porque cumprimos os seus
mandamentos e fazemos o que Lhe é agradável. É este o
seu mandamento: acreditar no nome de seu Filho, Jesus
Cristo, e amar-nos uns aos outros, como Ele nos mandou.
Quem observa os seus mandamentos permanece em
Deus e Deus nele. E sabemos que permanece em nós pelo
Espírito que nos concedeu.

SALMO RESPONSORIAL

ALELUIA

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Eu
sou a verdadeira vide e meu Pai é o agricultor. Ele
corta todo o ramo que está em Mim e não dá fruto e
limpa todo aquele que dá fruto, para que dê ainda mais
fruto. Vós já estais limpos, por causa da palavra que vos
anunciei. Permanecei em Mim e Eu permanecerei em
vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se
não permanecer na videira, assim também vós, se não
permanecerdes em Mim. Eu sou a videira, vós sois os
ramos. Se alguém permanece em Mim e Eu nele, esse
dá muito fruto, porque sem Mim nada podeis fazer. Se
alguém não permanece em Mim, será lançado fora, como
o ramo, e secará. Esses ramos, apanham-nos, lançam-nos
ao fogo e eles ardem. Se permanecerdes em Mim e as
minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que
quiserdes e ser-vos-á concedido. A glória de meu Pai é que
deis muito fruto. Então vos tornareis meus discípulos».

Salmo 21 (22), 26b-27.28.30.31-32 (R. 26a)
Refrão: Eu Vos louvo, Senhor, na assembleia dos justos.
Repete-se
Cumprirei a minha promessa
na presença dos vossos fiéis.
Os pobres hão-de comer e serão saciados,
louvarão o Senhor os que O procuram:
vivam para sempre os seus corações.
Refrão

Palavra do Senhor.

Jo 15, 4a.5b

Refrão: Aleluia. Repete-se
Diz o Senhor:
«Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós;
quem permanece em Mim dá muito fruto».
Refrão

Hão-de lembrar-se do Senhor e converter-se a Ele
todos os confins da terra;
e diante d’Ele virão prostrar-se
todas as famílias das nações.
Refrão

Palavra da salvação.

