AGENDA PARO QUIAL

AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:

Dia 15/09
21h30 – Confissões para Crismandos;
Dia 16/09
10h00 – Eucaristia em São Francisco;
11h00 – Eucaristia - Santa Casa da Misericórdia
VC;
21h30 – Reunião com Coordenadores da
Catequese;
Dia 17/09
10h00 – Eucaristia em São Francisco;
21h30 – Confissões em Beiriz;
Dia 18/09
11h00 – Batismo – Igreja Matriz;
14h00 – Crisma Arciprestal em Caxinas;
Dia 19/09
12h30 – Batismo – Igreja Matriz;

QUERES SER ESCUTEIRO? INSCRIÇÕES
ABERTAS – Tens 6 anos ou mais? Gostas
de desafios? Queres viver atividades
“espetaculares e fixes”? Então o Escutismo
é para ti.
Fala com os teus pais e visita-nos na nossa
sede (antiga escola dos sininhos), ao sábado,
entre as 16:00h e as 18h30. Teremos muito
gosto em receber-te.
O Escutismo é: “Aprender para Saber,
Aprender a Fazer, Aprender a Viver em
conjunto, no fundo, Aprender a Ser.”
CNE - Agrupamento 439 – São João Baptista,
Rua 5 de Outubro, 665 -667, 4480-739 Vila
do Conde email: geral.439@escutismo.pt
TERÇO – Dia 14: Zinha Samuel; dia 15: Edite
Matos; dia 16: Germana Carneiro; dia
17: Adolfo Lima; dia 18: Rui Maia; dia 19:
Movimento Carismático.

DESTAQUE

IGREJA EM PORTUGAL PARTICIPA NO
CONGRESSO EUCARÍSTICO INTERNACIONAL
O 52.º Congresso Eucarístico Internacional começou
a 5 de setembro e prolonga-se até 12 de Setembro
em Budapeste, na Hungria.
A Igreja em Portugal marca presença no Congresso
através de 26 elementos provenientes das dioceses
do Algarve, Aveiro, Braga, Bragança-Miranda, Évora, Lamego, Leiria-Fátima, Lisboa, Vila Real e Viseu.

FOLHA DOMINICAL
DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM
12 DE SETEMBRO DE 2021

CICLO B
ANO XLII - N.º42

A delegação portuguesa conta também com a
presença de D. José Cordeiro, Bispo de BragançaMiranda, Presidente da Comissão Episcopal da
Liturgia e Espiritualidade e Delegado da CEP para
os Congressos Eucarísticos Internacionais. D. José
Cordeiro foi convidado para presidir à Eucaristia, em
língua portuguesa, no dia 8 de Setembro, na igreja
de Angyalföldi Szent László.
A organização do Congresso está a cargo do Pontifício Comité para os Congressos Eucarísticos e tem
como tema: “Todas as minhas fontes estão em Ti.
A Eucaristia: Fonte da nossa vida e da nossa missão
cristã”.
A iniciativa já deveria ter acontecido em 2020, quatro
anos após a edição anterior, mas as restrições impostas pela pandemia de Covid-19 ditaram o adiamento para este ano.
O Papa Francisco irá presidir à Celebração Eucarística de encerramento, a 12 de Setembro, na Praça dos
Heróis. Parte depois para a Eslováquia na sua 34ª
Viagem Apostólica.
Fonte: https://www.diocese-braga.pt/noticia/1/30000

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
CondeIndustrial de Alto de Pêga, Pavilhão 15, apartado 20, 4481-909 Vila do
Telf
252 640 450 | Tlm 966 345 355 | geral@tipografiadoave.pt | www.tipografiadoave.pt

Escultura em madeira policroma do Séc. XVII –
Paróquia de São João Batista – Abrantes

REFLETIR A PALAVRA

Neste XXIV Domingo do tempo comum, Jesus dirigenos (ainda que através de Pedro) uma palavra dura
mas necessária além de absolutamente actual:
vivendo tempos de uma espiritualidade difusa e
desenraizada, com elementos aleatórios retirados
sem critério de contextos diferentes, sucumbindo por
vezes a uma certa tentação de construir uma Fé ao
jeito do nosso conforto, não nos deixemos levar pela
facilidade de seguir um Cristo sem cruz, sem horizonte
vertical. Só na relação pessoal com Deus e na prática
concreta da Fé em comunidade conseguiremos
descobrir a diferença assinalável entre as perguntas
que o Evangelho nos dirige: «Quem dizem os homens
que Eu sou?» e «E vós, quem dizeis que Eu sou?». E
nós, quem dizemos que Cristo é?

LITURGIA DA PALAVRA - DOMINGO XXIV DO TEMPO COMUM - ANO B
LEITURA I Is 50, 5-9a

LEITURA II Tg 2, 14-18

EVANGELHO Mc 8, 27-35

«Apresentei as costas àqueles que me batiam»

«A fé sem obras está morta»

«Tu és o Messias... O Filho do homem tem de sofrer muito»

Esta leitura do Antigo Testamento fala-nos de uma personagem a que a Sagrada
Escritura dá o nome de “Servo do Senhor”. Apresentase como alguém obediente
a Deus, sujeito a muitas humilhações, mas sempre confiante no Senhor, e que, por
fim, Deus exaltará na glória.
É a figura típica de Jesus na
sua Paixão, obediente até à morte na Cruz, exaltado na glória da Ressurreição, como o Evangelho O vai apresentar.

A pregação de S. Tiago é
muito concreta. A fé vive-se
na prática da vida de cada
dia, sobretudo nas relações
com o próximo, que hão-de
ter sempre a caridade como
fundamento. A fé supõe
a aceitação total da palavra de Deus, no pensar, no
querer, no agir. Acreditar
não é apenas admitir com a
inteligência a verdade que a Igreja ensina, mas viver, em toda a vida,
dessa mesma verdade. Doutro modo, a fé estaria morta, e a fé é um
princípio de vida.

Jesus anuncia, pela primeira vez, a sua Paixão, depois de Pedro ter feito um
acto de fé na sua missão de
Messias. Ao ouvir falar da
Paixão Pedro escandalizase. Não consegue ligar as
ideias de Messias com a do
sofrimento, muito menos
com a da Morte. Não tinha
ainda compreendido as palavras sobre o “Servo de Deus” sofredor de que fala a primeira leitura.

LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS

LEITURA DA EPÍSTOLA DE SÃO TIAGO

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS
CRISTO SEGUNDO S. MARCOS

O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti
nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles
que me batiam e a face aos que me arrancavam
a barba; não desviei o meu rosto dos que me
insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em
meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado;
tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não
ficarei desiludido. O meu advogado está perto de
mim. Pretende alguém instaurar-me um processo?
Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário?
Que se apresente! O Senhor Deus vem em meu
auxílio. Quem ousará condenar-me?
Palavra do Senhor.

Irmãos: De que serve a alguém dizer que tem fé, se
não tem obras? Poderá essa fé obter-lhe a salvação?
Se um irmão ou uma irmã não tiverem que vestir
e lhes faltar o alimento de cada dia, e um de vós
lhes disser: «Ide em paz. Aquecei-vos bem e saciaivos», sem lhes dar o necessário para o corpo, de
que lhes servem as vossas palavras? Assim também
a fé sem obras está completamente morta. Mas
dirá alguém: «Tu tens a fé e eu tenho as obras».
Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, pelas obras,
te mostrarei a minha fé.

SALMO RESPONSORIAL

ALELUIA

Naquele tempo, Jesus partiu com os seus
discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe.
No caminho, fez-lhes esta pergunta: «Quem dizem
os homens que Eu sou?». Eles responderam: «Uns
dizem João Baptista; outros, Elias; e outros, um
dos profetas». Jesus então perguntou-lhes: «E vós,
quem dizeis que Eu sou?». Pedro tomou a palavra e
respondeu: «Tu és o Messias». Ordenou-lhes então
severamente que não falassem d’Ele a ninguém.
Depois, começou a ensinar-lhes que o Filho do
homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos
anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas;
de ser morto e ressuscitar três dias depois. E Jesus
dizia-lhes claramente estas coisas. Então, Pedro
tomou-O à parte e começou a contestá-l’O. Mas
Jesus, voltando-Se e olhando para os discípulos,
repreendeu Pedro, dizendo: «Vai-te, Satanás,
porque não compreendes as coisas de Deus, mas
só as dos homens». E, chamando a multidão com
os seus discípulos, disse-lhes: «Se alguém quiser
seguir-Me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e
siga-Me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida
perdê-la-á; mas quem perder a vida, por causa de
Mim e do Evangelho, salvá-la-á».

Salmo 114 (116), 1-2.3-4.5-6.8-9 (R. 9)

Refrão: Andarei na presença do Senhor
sobre a terra dos vivos.
Amo o Senhor,
porque ouviu a voz da minha súplica.
Ele me atendeu,
no dia em que O invoquei.
Apertaram-me os laços da morte,
caíram sobre mim as angústias do além,
vi-me na aflição e na dor.
Então invoquei o Senhor:
«Senhor, salvai a minha alma».

			

Palavra do Senhor.

cf. Gal 6, 14

Refrão: Aleluia. Repete-se
Repete-se
Toda a minha glória está na cruz do Senhor,
por quem o mundo está crucificado para mim
e eu para o mundo.
Refrão

		

Refrão

Palavra da salvação.
Refrão

