AGENDA PARO QUIAL

AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:

Dia 15/07-11h00 – Eucaristia - Santa Casa da Misericórdia VC;
Dia 15/07-21h30 – Reunião com Coordenação Intermédia da
Catequese;
Dia 16/07-11h30 – Batismo na Igreja Matriz;
Dia 16/07-21h00 – Confissões na paróquia de Touguinhó;
Dia 17/07-09h30 – Confissões na paróquia de Junqueira;
Dia 17/07-12h00 – Casamento na Igreja Matriz;
Dia 18/07- 15h30 – Ordenações Presbiterais em Braga.

PLANO PASTORAL PAROQUIAL – Apela-se a todos os grupos
e movimentos paroquiais para que desenvolvam o quanto
antes o plano de trabalho para o ano pastoral 2021/2022, de
modo a que, até ao dia 14 de agosto, o possam entregar no
cartório paroquial. Só assim poderemos elaborar o Plano
Pastoral Paroquial que norteará a ação pastoral de toda a
Paróquia no próximo ano pastoral.
INSCRIÇÕES PARA O 1º ANO DA CATEQUESE – A inscrição
para o primeiro ano da catequese paroquial será feita,
exclusivamente, de forma presencial, até 14 de agosto, nos
serviços paroquiais, visto carecer de documentos diversos
que não podem ser viabilizados por via eletrónica: Cédula
da Vida Cristã ou comprovativo de Batismo, 1 fotografia tipo
passe e o Formulário da Proteção de Dados assinado.
Dado o contexto pandémico que vivemos e a consequente
preocupação por parte dos encarregados de educação,
a catequese paroquial compromete-se a, tal como até ao
momento presente, zelar sempre pela saúde e segurança
de todos, definindo os melhores métodos a adoptar em
cada fase de (des)confinamento.
Jesus conta contigo! Estamos à tua espera na catequese,
onde podes saber mais sobre Ele e sobre a Igreja, num
grupo de novos amigos, com jogos divertidos, orações e
partilha. Vem daí!
RENOVAÇÃO DAS MATRÍCULAS DA CATEQUESE – A
renovação de matrículas este ano será, uma vez mais,
adequada à situação pandémica em que vivemos, seguindo
todas as orientações da DGS. Não obstante da 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 plataforma que possibilitará a
renovação das inscrições para o ano pastoral vindouro. No
entanto, existe um guia disponível com todos os passos que
se devem seguir para a realização desta renovação online.
A renovação poderá ser feita até ao dia 14 de agosto de
2021.
TERÇO – Dia 13: Cândida Machado; Dia 14: Almerinda
Barbosa; Dia 15: Germana Carneiro; Dia 16: Adolfo Lima; Dia
17: Rui Maia; Dia 18: Edite Matos.

DESTAQUE

Campanha Material Escolar
- Abraçar São Tomé e
Príncipe – O Arciprestado
Vila do Conde /Póvoa de
Varzim respondeu ao
apelo
da
Associação
Abraçar São Tomé e
Príncipe, a propósito da
criação de condições para
um ano escolar que possa
desde logo fornecer às
crianças
são-tomenses
materiais necessários no
contexto
da
aprendizagem. Por vezes,
um contributo modesto
assume já uma dimensão muito importante naquilo que
permite concretizar (um donativo de 10 euros assegura
uma mochila com todo o material necessário!). A recolha
dos valores que cada comunidade
deseje doar
acontecerá ao mesmo tempo em todo o Arciprestado,
no final das eucaristias do fim de semana 10/11 de julho.
ORDENAÇÃO PRESBITERAL DO SR. DIÁCONO MIGUEL
RODRIGUES - No próximo dia 18 de Julho, a Arquidiocese
de Braga viverá um momento de alegria: a ordenação de
quatro novos presbíteros. A Paróquia de S. João Baptista
de Vila do Conde associa-se, de forma especial, a este
momento, acompanhando e rezando pelo Diác. Miguel,
que caminhou connosco no presente ano, realizando o
estágio pastoral.
Num ano de pandemia, que nos impossibilita a
organização da habitual ida ao Santuário do Sameiro
e participação na celebração, congratulamo-nos pela
iniciativa da Arquidiocese de Braga, que transmitirá em
direto a celebração pelas vias digitais. Assim, poderemos
acompanhar a Eucaristia de Ordenação Presbiteral via
Facebook, na página da Arquidiocese de Braga e da
Paróquia de S. João Baptista de Vila do Conde.
Continuemos a orar para que a vida do Diác. Miguel
seja repleta de momentos em que se sinta e pressinta o
rumor de Deus. A todos aqueles que serão ordenados,
votos de muitas felicidades.
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

FOLHA DOMINICAL
DOMINGO XV DO TEMPO COMUM
11 DE JULHO DE 2021

CICLO B
ANO XLII - N.º33

Custódia de Belém (com pormenor dos 12 apóstolos), 1506,
atribuída a Gil Vicente - Mosteiro dos Jerónimos

REFLETIR A PALAVRA

Jesus revela-nos, neste XV Domingo do tempo
comum, algo de especial sobre o envio – e não somos
todos nós, cristãos, enviados a dar testemunho com a
nossa vida e o que fazemos com ela?
Os apóstolos são enviados dois a dois, desde logo
num sinal claro de que viver o Evangelho e levá-lo aos
outros é uma realidade muito mais solidária do que
solitária, alcançando a sua maturidade num contexto
comunitário e relacional.
Por outro lado, embora pareça que Jesus Cristo envia
os seus apóstolos (e a cada um de nós) desarmados
perante o mundo (“nem pão, nem alforge, nem
dinheiro”), a verdade é que desde logo os dotou da
única força necessária para a missão: a Sua Graça,
talvez estranha aos poderes comuns do nosso tempo
mas garantia segura para o caminho peregrino desta
Igreja Apostólica que entre acolhimentos fraternos e
rejeições dolorosas vai sendo a imagem possível em
cada momento de um Amor Maior cujo sustentáculo é
Aquele que nos envia.

LITURGIA DA PALAVRA - DOMINGO XV DO TEMPO COMUM - ANO B
LEITURA I Amós 7, 12-15

LEITURA II – Forma longa Ef 1, 3-14

EVANGELHO Mc 6, 7-13

«Vai, profeta, ao meu povo»

«Ele nos escolheu, em Cristo, antes da criação do mundo»

«Começou a enviá-los»

O Evangelho vai apresentar-nos hoje Jesus a
chamar e a enviar os doze
Apóstolos. Por seu lado
esta primeira leitura quer
fazer-nos compreender,
desde já, que o Senhor
chama e envia como Lhe
apraz, quem Ele quer; esse
será o seu enviado, o seu
mensageiro, que é preciso
acolher e escutar como tal. Por ele, é Deus quem falará. E nenhum
mal-entendido ou incompreensão podem ser obstáculo à presença e à palavra do enviado de Deus.

A epístola aos Efésios,
talvez a mais bela de S.
Paulo, revela-nos o plano
de Deus sobre o mundo. A
contemplação deste plano
deslumbrava o Apóstolo,
e esse deslumbramento,
canta-o ele num verdadeiro hino, que constitui a
leitura de hoje. Esse plano
de Deus consiste em fazer
dos homens seus filhos por Jesus Cristo, e constituir Cristo cabeça
e centro da unidade de todo o universo.

A missão dos Apóstolos
é puro dom do Senhor;
Ele escolhe os que quer,
e envia-os a anunciar uma
mensagem de salvação
que vem d’Ele, o Salvador.
E de tal maneira eles anunciam uma mensagem
que não é sua, mas de
Jesus, que não deverão ir
apoiados em seguranças
humanas, mas somente no dom do Senhor que os envia.

LEITURA DA PROFECIA DE AMÓS

LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO
SÃO PAULO AOS EFÉSIOS

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO SEGUNDO SÃO MARCOS

Naqueles dias, Amasias, sacerdote de Betel, disse a Amós:
«Vai-te daqui, vidente. Foge para a terra de Judá. Aí ganharás
o pão com as tuas profecias. Mas não continues a profetizar
aqui em Betel, que é o santuário real, o templo do reino».
Amós respondeu a Amasias: «Eu não era profeta, nem filho
de profeta. Era pastor de gado e cultivava sicómoros. Foi o
Senhor que me tirou da guarda do rebanho e me disse: ‘Vai
profetizar ao meu povo de Israel’».
Palavra do Senhor.

Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que do
alto dos Céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos
espirituais em Cristo. N’Ele nos escolheu, antes da criação do
mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, em caridade, na
sua presença. Ele nos predestinou, conforme a benevolência
da sua vontade, a fim de sermos seus filhos adoptivos, por
Jesus Cristo, para louvor da sua glória e da graça que derramou
sobre nós, por seu amado Filho. N’Ele, pelo seu sangue, temos
a redenção e a remissão dos pecados. Segundo a riqueza da
sua graça, que Ele nos concedeu em abundância, com plena
sabedoria e inteligência, deu-nos a conhecer o mistério da
sua vontade, o desígnio de benevolência n’Ele de antemão
estabelecido, para se realizar na plenitude dos tempos:
instaurar todas as coisas em Cristo, tudo o que há nos Céus e
na terra. Em Cristo fomos constituídos herdeiros, por termos
sido predestinados, segundo os desígnios d’Aquele que tudo
realiza conforme a decisão da sua vontade, para sermos
um hino de louvor da sua glória, nós que desde o começo
esperámos em Cristo. Foi n’Ele que vós também, depois de
ouvirdes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação,
abraçastes a fé e fostes marcados pelo Espírito Santo. E o
Espírito Santo prometido é o penhor da nossa herança, para a
redenção do povo que Deus adquiriu para louvor da sua glória.
				
Palavra do Senhor.

Naquele tempo, Jesus chamou os doze Apóstolos e começou
a enviá-los dois a dois. Deu-lhes poder sobre os espíritos
impuros e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho,
a não ser o bastão: nem pão, nem alforge, nem dinheiro; que
fossem calçados com sandálias, e não levassem duas túnicas.
Disse-lhes também: «Quando entrardes em alguma casa,
ficai nela até partirdes dali. E se não fordes recebidos em
alguma localidade, se os habitantes não vos ouvirem, ao sair
de lá, sacudi o pó dos vossos pés como testemunho contra
eles». Os Apóstolos partiram e pregaram o arrependimento,
expulsaram muitos demónios, ungiram com óleo muitos
doentes e curaram-nos.

SALMO RESPONSORIAL

Salmo 84 (85), 9ab-10.11-12.13-14 (R. 8)

Refrão: Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor
e dai-nos a vossa salvação.
Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis
e a quantos de coração a Ele se convertem.
A sua salvação está perto dos que O temem
e a sua glória habitará na nossa terra.
Encontraram-se a misericórdia e a fidelidade,
abraçaram-se a paz e a justiça.
A fidelidade vai germinar da terra
e a justiça descerá do Céu.

Repete-se

Refrão

Refrão

ALELUIA

Refrão: Aleluia. Repete-se

cf. Ef 1, 17-18

Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo,
ilumine os olhos do nosso coração,
para sabermos a que esperança fomos chamados.
		

Refrão

Palavra da salvação.

