
REFLETIR A PALAVRA
Prolongando o contexto do Domingo anterior, 
o Evangelho deste XXV Domingo do tempo 
comum traz-nos mais algumas reflexões de Jesus 
sobre o sentido profundo da Sua Missão e das 
circunstâncias da Sua vida. Com efeito, perante 
a dificuldade de aceitar ou até de compreender 
algumas opções de Jesus, desejavelmente 
evitáveis e certamente divergentes daquilo 
que vão sendo as tendências, prioridades 
ou modas sociais, Ele redefine o critério e a 
forma como poderemos analisar a questão, 
deixando de lado as nossas visões moldadas 
pelos impulsos comparativos (“qual deles era o 
maior”) e preservando, tanto quanto possível, a 
simplicidade e o olhar acolhedor e benévolo das 
crianças.
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FOLHA DOMINICAL

AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
DIA 22/09
14h30 – Reunião de Arciprestes e Vice-Arciprestes;
DIA 23/09
10h00 – Eucaristia em São Francisco;
11h00 – Eucaristia - Santa Casa da Misericórdia VC;
DIA 24/09
10h00 – Eucaristia em São Francisco;
21h30 – Festa do Envio (Catequese);
DIA 26/09
13h00 – Casamento e Batismo – Igreja Matriz;

PRESENÇA DO SR. PE.  MIGUEL RODRIGUES  – No 
próximo domingo, 26 de setembro, às 19h00, na 
igreja Matriz, o Sr. Pe. Miguel Rodrigues celebrará 
Eucaristia antes de tomar posse nas paróquias que 
lhe foram confiadas: Paroquia de Santa Eulália de 
Fermentões e Paróquia de São João Baptista de 
Penselo, arciprestado de Guimarães e Vizela.
Todos somos convidados a tornar-nos presentes, 
orando e demonstrando o nosso reconhecimento 
e afeto pelo novo sacerdote que serve a Igreja e 
testemunha Cristo.

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 21: Zinha Samuel; dia 22: Lucília Lima; 
dia 23: Germana Carneiro; dia 24: Adolfo Lima; dia 
25: Mª José Rego; dia 26: Edite Matos.

DESTAQUE
EVANGELIZAÇÃO E CATEQUESE «NÃO É RELÍQUIA» E EXIGE «ESCUTA 
ATENTA» SEM «RESPOSTAS PRÉ-EMBALADAS»
Cidade do Vaticano, 17 set 2021 (Ecclesia) – O Papa Francisco afirmou 
hoje que a evangelização e a catequese não são “relíquias”, devem estar 
“vivas”, o que exige “ouvir as pessoas, a sua cultura e história”.
“Isso exige saber ouvir as pessoas, os povos a quem se anuncia: ouvir a 
sua cultura, a sua história; escuta não superficial, a pensar já nas respostas 
pré-embaladas que temos na pasta, não! Escute realmente e compare essas 
culturas, essas línguas, também e sobretudo o não dito, o não expresso, 
com a Palavra de Deus, com Jesus Cristo, o Evangelho vivo”, pediu esta 
manhã, na audiência com os participantes do encontro promovido pelo 
Conselho Pontifício para a Promoção da Nova Evangelização sobre 
«Catequese e Catequistas para a Nova Evangelização».
Aos presentes Francisco afirmo, num discurso publicado pela Sala de 
imprensa da Santa Sé, que a “grande tradição cristã do continente não deve 
tornar-se uma relíquia histórica”, caso contrário, “deixa de ser tradição”.
“A tradição está viva ou não. E a catequese é tradição, mas viva, de coração 
a coração, de mente a mente, de vida a vida. Portanto: apaixonado e 
criativo, com o impulso do Espírito Santo”, acrescentou.
Os participantes na audiência estiveram reunidos para analisar o Diretório 
para a Catequese, publicado em 2020, numa iniciativa que se vai estender a 
outras conferências episcopais, “para que o caminho comum da catequese 
seja enriquecido pelas numerosas experiências locais”, afirmou o Papa.
A partir da viagem recente a Budapeste, para encerrar o Congresso 
Eucarístico Internacional, Francisco explicou que “o empenho da 
catequese pode ser eficaz na obra de evangelização se mantiver o olhar 
fixo na Eucaristia”, evidenciando a celebração do sacramento como “o 
lugar privilegiado” da catequese.
O Papa apresentou o catequista como “testemunha que se coloca ao 
serviço da comunidade cristã, para apoiar o aprofundamento da fé no 
concreto da vida quotidiana”.
“São pessoas que anunciam o Evangelho da misericórdia sem se cansar; 
Pessoas capazes de criar os necessários vínculos de acolhimento e de 
proximidade que nos permitem saborear melhor a Palavra de Deus e 
celebrar o mistério eucarístico oferecendo os frutos das boas obras”, 
desenvolveu.
O ministério de catequista, sublinhou, foi criado para fazer despertar nas 
comunidades cristãs,  “esta vocação” e a experiência do serviço de alguns 
homens e mulheres que, “ao viver a celebração eucarística, sentem a 
paixão de transmitir a fé de forma mais viva como evangelizadores”.
Francisco explicou que a catequese não é uma “comunicação abstrata 
de conhecimentos teóricos a memorizar como se fossem fórmulas 
matemáticas ou químicas”, mas a “experiência mistagógica de quem 
aprende a encontrar os seus irmãos onde vivem e trabalham, porque 
eles próprios encontraram Cristo, que os chamou a serem discípulos 
missionários”.
“Devemos insistir em apontar para o coração da catequese: Jesus Cristo 
ressuscitado te ama e nunca te abandona! Este primeiro anúncio nunca 
pode nos tornar cansados ou repetitivos nas várias fases do caminho 
catequético”, sublinhou.

Menino Jesus Peregrino 
por Josefa de Óbidos, no Museu Nacional de Arte Antiga.

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

Esta leitura descreve, em 
primeiro lugar, a atitude dos 
judeus influenciados pelas 
civilizações dos outros po-
vos que lhes iam fazendo 
perder a fé na lei de Deus, 
transmitida pelos seus ante-
passados. Esses pagãos ex-
perimentam-nos, perseguin-
do-os e maltratando-os. O 
mistério da Cruz virá demon-

strar que os sofrimentos dos homens, assumidos por Jesus, não serão 
uma derrota que põe fim a tudo, mas caminho de libertação e glória, 
porque Deus está com o justo. O justo por excelência é Jesus Cristo.  

LEITURA I Sab 2, 12.17-20                  
«Condenemo-lo à morte infamante»       

A leitura da hoje continua a 
do domingo anterior: Jesus 
quer fazer compreender 
aos seus o sentido da sua 
Paixão e o sentido da vida 
cristã em geral, que não é a 
procura de grandezas, mas 
o serviço de Deus e dos ho-
mens segundo os caminhos 
de Deus: os da humildade e 
simplicidade. 

EVANGELHO Mc 9, 30-37              
«O Filho do homem vai ser entregue... 

Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos» 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO S. MARCOS  

Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos 
caminhavam através da Galileia. Jesus não queria 
que ninguém o soubesse, porque ensinava os 
discípulos, dizendo-lhes: «O Filho do homem 
vai ser entregue às mãos dos homens, que vão 
matá-l’O; mas Ele, três dias depois de morto, 
ressuscitará». Os discípulos não compreendiam 
aquelas palavras e tinham medo de O interrogar. 
Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em 
casa, Jesus perguntou-lhes: «Que discutíeis no 
caminho?». Eles ficaram calados, porque tinham 
discutido uns com os outros sobre qual deles era 
o maior. Então, Jesus sentou-Se, chamou os Doze 
e disse-lhes: «Quem quiser ser o primeiro será o 
último de todos e o servo de todos». E, tomando 
uma criança, colocou-a no meio deles, abraçou-a 
e disse-lhes: «Quem receber uma destas crianças 
em meu nome é a Mim que recebe; e quem Me 
receber não Me recebe a Mim, mas Àquele que Me 
enviou».  

Palavra da salvação.

A má convivência entre os 
homens procede sempre 
da atitude interior, egoís-
ta, menos recta, viciada, 
própria de uma natureza 
deixada a si mesma, onde 
a sabedoria de Deus não 
lançou a sua luz e a sua paz. 
Porque a natureza não pode 
dar esta sabedoria, é ne-
cessário pedi-la a Deus, que 

a dará abundantemente a quem Lha pedir.  

LEITURA II Tg 3, 16 – 4, 3             
«O fruto da justiça semeia-se na paz 

para aqueles que praticam a paz» 

ALELUIA  cf. 2 Tes 2, 14  

Refrão: Aleluia. Repete-se

Deus chamou-nos por meio do Evangelho, 
para alcançarmos a glória 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

                                                                                           Refrão

LEITURA DA EPÍSTOLA DE SÃO TIAGO  
   

Caríssimos: Onde há inveja e rivalidade, também 
há desordem e toda a espécie de más ações. Mas 
a sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, 
compreensiva e generosa, cheia de misericórdia e 
de boas obras, imparcial e sem hipocrisia. O fruto da 
justiça semeia-se na paz para aqueles que praticam 
a paz. De onde vêm as guerras? De onde procedem 
os conflitos entre vós? Não é precisamente das 
paixões que lutam nos vossos membros? Cobiçais e 
nada conseguis: então assassinais. Sois invejosos e 
não podeis obter nada: então entrais em conflitos 
e guerras. Nada tendes, porque nada pedis. Pedis e 
não recebeis, porque pedis mal, pois o que pedis é 
para satisfazer as vossas paixões.     
                       Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DA SABEDORIA          
         

Disseram os ímpios: «Armemos ciladas ao justo, 
porque nos incomoda e se opõe às nossas obras; 
censura-nos as transgressões à lei e repreende-nos 
as faltas de educação. Vejamos se as suas palavras 
são verdadeiras, observemos como é a sua morte. 
Porque, se o justo é filho de Deus, Deus o protegerá 
e o livrará das mãos dos seus adversários. Provemo-
lo com ultrajes e torturas, para conhecermos 
a sua mansidão e apreciarmos a sua paciência. 
Condenemo-lo à morte infame, porque, segundo 
diz, Alguém virá socorrê-lo.    
                                                                       Palavra do Senhor. 

SALMO RESPONSORIAL                   
Salmo 53 (54), 3-4.5.6.8 (R. 6b) 

Refrão: O Senhor sustenta a minha vida.                     Repete-se

Senhor, salvai-me pelo vosso nome, 
pelo vosso poder fazei-me justiça. 
Senhor, ouvi a minha oração, 
atendei às palavras da minha boca.                                      Refrão 

Levantaram-se contra mim os arrogantes 
e os violentos atentaram contra a minha vida. 
Não têm a Deus na sua presença.                                         Refrão 

  


