
REFLETIR A PALAVRA
Este XXX Domingo do Tempo Comum propõe-
nos uma reflexão que vai além do milagre 
físico operado por Jesus no cego que Lhe pede 
ajuda. Na verdade, recuperando o sentido da 
primeira leitura, o Messias resgata-nos dos 
exílios da existência, sejam eles concretizados 
em constrangimentos exteriores ou interiores. 
A cegueira, num sentido literal mas também 
teológico, permite-nos compreender a 
necessidade de reavaliarmos as visões próprias 
dos nossos contextos sociais e culturais 
mas também nos estimula a reconhecer a 
acção salvífica de Cristo em cada periferia da 
Humanidade, em cada fragilidade, sem exclusões 
e sem condições prévias.
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FOLHA DOMINICAL

AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
28 de Outubro
10h00 – Eucaristia em São Francisco;
28 de Outubro 
11h00 – Eucaristia - Santa Casa da Misericórdia VC;
28 de Outubro
21h30 – Momento de Oração com Catequistas;
29 de Outubro
10h00 – Eucaristia em São Francisco;
29 de Outubro
21h30 – Reunião com Ministros Extraordinários 
da Comunhão;
31 de Outubro 
12h30 – Batismos - Igreja Matriz.

MUDANÇA DA HORA  – Para que no próximo 
domingo, dia 31 de outubro, ninguém se engane 
no horário das eucaristias, lembre-se que 
entramos no horário de inverno, atrasando os 
relógios uma hora.

PEDITÓRIO MISSÕES – Os ofertórios das 
Eucaristias deste domingo, inclusive dos Centros 
de Culto, revertem obrigatoriamente para as 
Missões. Agradece-se a generosidade dos fiéis. 

ATIVIDADE DE ACÓLITOS 2021 – Apesar dos 
tempos conturbados que ainda estamos a viver, 
os acólitos da nossa paróquia realizaram no 
passado dia 10 de outubro mais um encontro que 
compaginou momentos de aventura e oração.   

Agradecemos a Deus a beleza deste movimento 
tão importante para a sagrada liturgia. Sentimo-
nos agraciados por cada um dos nossos acólitos 
e pelo belo exemplo de serviço que emerge 
do coração dos seus coordenadores, capaz de 
cativar e contagiar.  

TERÇO – Dia 26: Cândida Machado; Dia 27: 
Lucília Lima; Dia 28: Germana Carneiro; Dia 29: 
Apostolado da Oração; Dia 30: Edite Matos; Dia 
31: Edite Matos.

DESTAQUE
DIA DE TODOS OS SANTOS – Os Santos, 
tendo atingido pela multiforme graça de Deus 
a perfeição e alcançado a salvação eterna, são 
propostos pela Igreja como exemplos que nos 
conduzem a Deus, por Cristo.
Peçamos a sua intercessão, por nós e pelos 
nossos, junto do Pai, nas Eucaristias de dia 1 de 
novembro, às 09h30, 11h30 e 19h00, a celebrar 
na igreja Matriz. 

FIÉIS DEFUNTOS – O Dia de Fiéis Defuntos 
não é dia de luto e tristeza. É dia de mais íntima 
comunhão com aqueles que “não perdemos, 
porque simplesmente os mandámos à frente” 
(S. Cipriano). É dia de esperança, porque 
sabemos que os nossos irmãos ressurgirão em 
Cristo para uma vida nova. É, sobretudo, dia de 
oração, que se revestirá da maior eficácia, se a 
unirmos ao Sacrifício de Reconciliação, a Santa 
Missa.

Assim, no dia 2 de novembro, celebraremos, 
na nossa Comunidade Paroquial, Eucaristia 
às 8h00 da manhã e às 19h00, ambas as 
celebrações na igreja Matriz.

A visita ao cemitério municipal acontecerá, 
segundo os traços próprios da liturgia e 
da tradição local, pelas 16h00 do dia 1 de 
novembro.

Visto que ainda vivemos uma fase difícil, 
marcada pelos ares pandémicos, apelamos para 
que se observem as regras de proteção que nos 
permitem viver em segurança e contribuir para 
o bem-estar comum.

O cego rabequista, 
óleo sobre tela, 1855 (JOSÉ RODRIGUES) 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

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
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Esta leitura refere-se, em pri-
meiro lugar ao fim do exílio 
do povo de Deus em Babiló-
nia. Mas ela é, ao mesmo 
tempo, o quadro onde en-
contram lugar todos os que 
sofrem e procuram salva-
ção. Hoje, como então, a pa-
lavra de Deus anuncia essa 
salvação. O Senhor quer re-
unir todos os homens e de 

todos fazer um só povo, o seu povo. Para isso, chama-os das situações 
mais humilhantes em que eles se encontram, e oferece-lhes a vida 
nova que Cristo nos trouxe.  

LEITURA I Jer 31, 7-9        
«Vou trazer de novo o cego e o coxo entre lágrimas e preces»   

A profecia da primeira lei-
tura, dizendo que entre 
os retornados do exílio 
estaria o cego, realiza-se 
em Jesus Cristo. O cego, 
proclamando-O “Filho de 
David”, reconhece n’Ele o 
Messias. Jesus, curando-o, 
recompensa a sua fé; mas 
simultaneamente mostra 
que os tempos do Messias 

e da salvação por Ele oferecida a todos os homens tinham chegado 
ao meio deles.  

EVANGELHO Mc 10, 46-52          
«Mestre, que eu veja» 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 
SEGUNDO SÃO MARCOS   

Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó 
com os discípulos e uma grande multidão, estava 
um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir 
esmola à beira do caminho. Ao ouvir dizer que era 
Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: 
«Jesus, Filho de David, tem piedade de mim». Muitos 
repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava 
cada vez mais: «Filho de David, tem piedade de mim». 
Jesus parou e disse: «Chamai-o». Chamaram então o 
cego e disseram-lhe: «Coragem! Levanta-te, que Ele 
está a chamar-te». O cego atirou fora a capa, deu um 
salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: «Que 
queres que Eu te faça?». O cego respondeu-Lhe: 
«Mestre, que eu veja». Jesus disse-lhe: «Vai: a tua fé 
te salvou». Logo ele recuperou a vista e seguiu Jesus 
pelo caminho.         

Palavra da salvação.

Jesus é, junto do Pai, sacer-
dote de toda a humanidade 
e não já de um só povo 
apenas. E não é sacerdote 
como os da Antiga Aliança, 
que morriam e tinham de 
ser substituídos. Jesus é 
sacerdote de outra maneira, 
à maneira de Melquisedec, 
aquela figura misteriosa que 
saiu ao encontro de Abraão, 

sem que se lhe conheça nem a origem nem o fim, imagem por isso de 
Jesus, sacerdote eterno, porque está vivo para sempre. 

LEITURA II Hebr 5, 1-6    
«Tu és sacerdote para sempre, 

segundo a ordem de Melquisedec» 

ALELUIA  cf. 2 Tim 1, 10        

Refrão: Aleluia. Repete-se

Jesus Cristo, nosso Salvador, destruiu a morte 
e fez brilhar a vida por meio do Evangelho. 

    Refrão

LEITURA DA EPÍSTOLA AOS HEBREUS 
         

Todo o sumo sacerdote, escolhido de entre os 
homens, é constituído em favor dos homens, nas suas 
relações com Deus, para oferecer dons e sacrifícios 
pelos pecados. Ele pode ser compreensivo para com 
os ignorantes e os transviados, porque também ele 
está revestido de fraqueza; e, por isso, deve oferecer 
sacrifícios pelos próprios pecados e pelos do seu povo. 
Ninguém atribui a si próprio esta honra, senão quem 
foi chamado por Deus, como Aarão. Assim também, 
não foi Cristo que tomou para Si a glória de Se tornar 
sumo sacerdote; deu-Lha Aquele que Lhe disse: «Tu 
és meu Filho, Eu hoje Te gerei», e como disse ainda 
noutro lugar: «Tu és sacerdote para sempre, segundo 
a ordem de Melquisedec».              

Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DE JEREMIAS     

Eis o que diz o Senhor: «Soltai brados de alegria por 
causa de Jacob, enaltecei a primeira das nações. 
Fazei ouvir os vossos louvores e proclamai: ‘O Senhor 
salvou o seu povo, o resto de Israel’. Vou trazê-los 
das terras do Norte e reuni-los dos confins do mundo. 
Entre eles vêm o cego e o coxo, a mulher que vai ser 
mãe e a que já deu à luz. É uma grande multidão que 
regressa. Eles partiram com lágrimas nos olhos e Eu 
vou trazê-los no meio de consolações. Levá-los-ei 
às águas correntes, por caminho plano em que não 
tropecem. Porque Eu sou um Pai para Israel e Efraim 
é o meu primogénito».     

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 125 (126), 1-2ab.2cd-3.4-5.6 (R. 3)   

Refrão: Grandes maravilhas fez por nós o Senhor, 
por isso exultamos de alegria.                                    Repete-se

Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, 
parecia-nos viver um sonho. 
Da nossa boca brotavam expressões de alegria 
e dos nossos lábios cânticos de júbilo.                            Refrão 

Diziam então os pagãos: 
«O Senhor fez por eles grandes coisas». 
Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor, 
estamos exultantes de alegria.                                          Refrão 

  


