
REFLETIR A PALAVRA
O tempo comum prossegue, agora com o XVII 
Domingo. Constituindo-se como uma verdadeira 
catequese eucarística, o Evangelho de hoje toca 
diversos pontos interessantes e deixa-nos um 
desafio indisfarçável: por um lado, Jesus torna 
claro que o único alimento capaz de saciar 
de forma plena o homem vem de Deus e não 
se conquista com qualquer valor patrimonial 
ou económico nem sequer apenas com a boa 
vontade humana, é dom abençoado dirigido 
a todos os pecadores, muito mais do que um 
prémio de mérito por bom comportamento; por 
outro lado, fica esta aprendizagem valiosa (para 
os discípulos de todos os tempos) do valor da 
Graça, capaz de multiplicar o Bem e de tornar 
fecundo cada gesto, incluindo-nos a todos no 
processo de alimentar “a numerosa multidão” 
de cada época. 
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FOLHA DOMINICAL

AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 29/07 – 11h00 – Eucaristia - Santa Casa da Misericórdia VC;
Dia 29/07 – 21h30 – Reunião Atividade Paroquial;
Dia 30/07 – 21h00 – Confissões, Paróquia de Bagunte;
Dia 01/08 – Missa Nova do Rev. Pe. Miguel Rodrigues.

ENCERRAMENTO DO CARTÓRIO PAROQUIAL – O Cartório 
Paroquial encerrará de 16 de agosto a 28 de agosto. Apela-
se a todos os paroquianos que têm assuntos pendentes ou 
necessidade de alguma resolução processual, quer de batismos, 
matrimónios ou de outra ordem, para estas datas, o favor 
de, atempadamente, tentarem dar conclusão aos mesmos. 
As intenções de Missas devem também ser marcadas o mais 
oportunamente em Cartório Paroquial, de modo a que possam 
ser devidamente processadas e enviadas para a sacristia. 
Pedimos a todos a devida compreensão e colaboração. 

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 27: Lucília Lima; Dia 28: Edite Matos; Dia 29: Lucília 
Lima; Dia 30: Zinha Samuel; Dia 31: LIAM; Dia 01: Edite Matos.

DESTAQUE
ARQUIDIOCESE DE BRAGA JÁ ENVIOU PARA 

PEMBA MAIS DE 500 MIL EUROS

No âmbito da cooperação missionária com a 
Diocese de Pemba, em Moçambique, que se 
concretiza no projecto Salama!, a Arquidiocese 
de Braga já enviou para a paróquia de Santa 
Cecília de Ocua 522.648,03€.

“Pemba continuará a merecer o nosso carinho. 
Sabemos que a Província de Cabo Delgado, 
em Moçambique, continua a ser local de 
muitas mortes, de desalojamentos, destruição 
de residências e ocupação dos terrenos que 
alimentam aquelas populações. Queremos ser 
uma voz que defende aquelas populações”, 
refere o Arcebispo Primaz, D. Jorge Ortiga.

Em Agosto partem para Pemba dois voluntários, 
o Pe. António Faria e a missionária Fátima 
Castro. Só agora foi possível ultrapassar 
constrangimentos burocráticos impostos pela 
pandemia de Covid-19, que já no ano anterior 
impediram o envio de missionários. Há ainda dois 
contentores de materiais recolhidos prontos 
a serem enviados e que ainda não viram a sua 
partida pelas mesmas razões.

Nos últimos sete anos, a Arquidiocese de Braga 
já ajudou com cerca de 2 milhões e duzentos mil 
euros outras dioceses do mundo inteiro para as 
quais enviou intenções de missas (a celebrar, 
ou das plurintencionais), permitindo aos 
“sacerdotes um pouco de alento e serenidade”, 
explica o Arcebispo.

Fonte: https://www.diocese-braga.pt/noticia/1/29657

Jesus multiplica os pães e peixes,  azulejos da Igreja de Santo Ildefonso 
(Porto) - autoria de Jorge Colaço, 1931

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.tipografia-doave.pt



  

LITURGIA DA PALAVRA - DOMINGO XVII DO TEMPO COMUM - ANO B

A liturgia continua em si a 
mesma linha de pensam-
ento e até de ação da Sa-
grada Escritura. Assim, hoje, 
faz-nos ler duas passagens 
semelhantes, uma do An-
tigo, outra do Novo Testa-
mento: duas multiplicações 
do pão. Em ambas se pode 
ver o mesmo dedo de Deus, 
amigo dos homens, capaz 
de lhes dar o alimento de 

que precisam, e, ao mesmo tempo, em ambas se manifesta que é Ele 
quem está sempre nos gestos e nas palavras dos que atuam e falam 
em seu nome.   

LEITURA I 2 Reis 4, 42-44            
«Comerão e ainda há-de sobrar» 

A multiplicação dos pães 
situa-se próximo da Páscoa. 
Hoje lemos o facto; nos 
dias seguintes ouviremos 
o comentário, a catequese 
que o próprio Senhor Je-
sus fará deste facto. Mas 
a multiplicação dos pães e 
dos peixes é apresentada 
nos termos da celebra-
ção eucarística. Depois da 
catequese sobre o Batismo 

na fala com Nicodemos, depois da referência constante ao Espírito 
Santo, começamos hoje a catequese sobre a Eucaristia. Estamos no 
ambiente da iniciação cristã. 

EVANGELHO Jo 6, 1-15       
«Distribuiu-os e comeram quanto quiseram» 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 

Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da 
Galileia, ou de Tiberíades. Seguia-O numerosa multidão, por 
ver os milagres que Ele realizava nos doentes. Jesus subiu 
a um monte e sentou-Se aí com os seus discípulos. Estava 
próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e 
vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus 
disse a Filipe: «Onde havemos de comprar pão para lhes dar de 
comer?». Dizia isto para o experimentar, pois Ele bem sabia o 
que ia fazer. Respondeu-Lhe Filipe: «Duzentos denários de pão 
não chegam para dar um bocadinho a cada um». Disse-Lhe um 
dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro: «Está aqui um 
rapazito que tem cinco pães de cevada e dois peixes. Mas que é 
isso para tanta gente?». Jesus respondeu: «Mandai-os sentar». 
Havia muita erva naquele lugar e os homens sentaram-se em 
número de uns cinco mil. Então, Jesus tomou os pães, deu 
graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o 
mesmo com os peixes; e comeram quanto quiseram. Quando 
ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: «Recolhei os 
bocados que sobraram, para que nada se perca». Recolheram-
nos e encheram doze cestos com os bocados dos cinco pães 
de cevada que sobraram aos que tinham comido. Quando 
viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram 
a dizer: «Este é, na verdade, o Profeta que estava para vir ao 
mundo». Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-l’O para O 
fazerem rei, retirou-Se novamente, sozinho, para o monte.  

Palavra da salvação.

Durante alguns domingos, 
sete, vamos ler a Epístola 
aos Efésios. É uma carta 
maravilhosa, escrita, como 
algumas outras, da prisão, 
e em que se aprofunda, de 
maneira particular, o misté-
rio de Cristo e a vida vivida 
segundo esse mistério. Hoje 
insiste-se na unidade que 
deve reinar entre os cris-
tãos, unidade não apenas 

de fora, mas de coração, porque todos somos um só, participantes da 
unidade de Deus, que d’Ele nos vem por Cristo.  

LEITURA II Ef 4, 1-6      
«Um só Corpo, um só Senhor, uma só fé, um só Batismo» 

ALELUIA  Lc 7, 16   
Refrão: Aleluia. Repete-se

Apareceu entre nós um grande profeta: 
Deus visitou o seu povo. 

                                                                                            Refrão

LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO 
SÃO PAULO AOS EFÉSIOS    

Irmãos: Eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-
vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que 
fostes chamados: procedei com toda a humildade, mansidão 
e paciência; suportai-vos uns aos outros com caridade; 
empenhai-vos em manter a unidade de espírito pelo vínculo 
da paz. Há um só Corpo e um só Espírito, como há uma só 
esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor, 
uma só fé, um só Batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que 
está acima de todos, atua em todos e em todos Se encontra.   
             Palavra do Senhor.

LEITURA DO SEGUNDO LIVRO DOS REIS            
  

Naqueles dias, veio um homem da povoação de Baal-Salisa e 
trouxe a Eliseu, o homem de Deus, pão feito com os primeiros 
frutos da colheita. Eram vinte pães de cevada e trigo novo 
no seu alforge. Eliseu disse: «Dá-os a comer a essa gente». O 
servo respondeu: «Como posso com isto dar de comer a cem 
pessoas?». Eliseu insistiu: «Dá-os a comer a essa gente, porque 
assim fala o Senhor: ‘Comerão e ainda há-de sobrar’». Deu-lhos 
e eles comeram, e ainda sobrou, segundo a palavra do Senhor. 
                                                                                    Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL                   
Salmo 144 (145), 10-11.15-16.17-18 (R. cf. 16)  

Refrão: Abris, Senhor, as vossas mãos 
e saciais a nossa fome.                                                        Repete-se

Graças Vos dêem, Senhor, todas as criaturas 
e bendigam-Vos os vossos fiéis. 
Proclamem a glória do vosso reino 
e anunciem os vossos feitos gloriosos.                                 Refrão 

Todos têm os olhos postos em Vós, 
e a seu tempo lhes dais o alimento. 
Abris as vossas mãos 
e todos saciais generosamente.                                              Refrão 

  


