AGENDA PARO QUIAL

AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 12/01 – Conselho de Arciprestes em Braga;
Dia 13/01-21h30 – Reunião de Conselho Pastoral
Arciprestal;
Dia 15/01-20h30 – Atividade de Reis da Catequese
Paroquial.

CANTAR DAS JANEIRAS – O anúncio feliz do
nascimento do Deus Menino vem sendo um
momento capaz de aquecer o coração de tantos
paroquianos em noites tradicionalmente frias, seja
pela temperatura seja por alguma circunstância
que obscureça o sorriso. Infelizmente o contexto
pandémico atual não nos permite reunir os grupos
corais paroquiais e demais paroquianos que
habitualmente se associam a este belo momento
de pastoral. Contudo, porque o amor fraterno
não se confina, se as circunstâncias o permitirem,
voltaremos num próximo ano às ruas da nossa
cidade, cantando a alegria de nós sabermos
abençoados pelo nascimento do Salvador.
DIREITOS PAROQUIAIS – Foi enviada a todas as casas
da Paróquia uma carta a pedir a vossa colaboração
na sustentação desta Paróquia. A Paróquia é de
todos e só poderá prestar serviço na medida em
que recebe as vossas generosas contribuições. Os
direitos podem ser entregues no Cartório, a fim de
se poderem emitir os respetivos recibos. A todos
agradecemos este sentimento de partilha.
A PARÓQUIA DE S. JOÃO BAPTISTA EM
NÚMEROS - MOVIMENTO DO CARTÓRIO
PAROQUIAL - Durante o ano de 2021, foram
registados na Paróquia de S. João Baptista de Vila
do Conde os seguintes assentos:
Masculino

Feminino

Total

Batismos

43

44

87

Óbitos

68

71

139

Matrimónios

44

44

TERÇO – Dia 11: Zinha Samuel; Dia 12: Almerinda
Barbosa; Dia 13: Germana Carneiro; Dia 14:
Adolfo Lima; Dia 15: Rui Maia; Dia 16: Movimento
Carismático.

DESTAQUE
FESTA EM HONRA DE SANTO AMARO – No
próximo dia 15 de janeiro iniciam-se as festividades
em honra de Santo Amaro. Na sua capelinha serão
celebradas as seguintes Eucaristias:
Dia 15,
09h30 - Eucaristia de intenções particulares;
11h00 - Eucaristia solene em honra de Stº
Amaro, com pregação;
Dia 16,
09h30 - Eucaristia de intenções particulares;
11h00 - Eucaristia Solene;
Dia 17,
09h30 - Eucaristia de intenções particulares;
Dia 18,
09h30 - Eucaristia de intenções particulares;
Dia 19,
09h30 - Eucaristia pelos irmãos falecidos da
Confraria de Stº Amaro;
Dia 20,
09h30 - Eucaristia de intenções particulares;
11h00 - Eucaristia solene em honra de S.
Sebastião com pregação.
CONCERTO SOLIDÁRIO – A Paróquia de Vila do
Conde une-se à iniciativa Em busca de mais sorrisos.
O evento acontecerá no dia 21 de janeiro, pelas
21h30, no auditório do Círculo Católico de Operários.
Trata-se de um projeto solidário que ambiciona
proporcionar aos que mais necessitam o prazer de
SORRIR.
O bilhete terá o valor de 3 SORRISOS. A sua obtenção
também pode ser feita através da troca de bens
alimentares, que deverão ser entregues no dia do
concerto. Os bilhetes estão disponíveis na página
oficial da iniciativa no Instagram, no Grande Colégio
e no Colégio de Amorim da Póvoa de Varzim.
Podemos contar contigo? Ajude-nos a ajudar
na construção de uma cidade [sociedade] mais
sorridente!
O cuidado pela “Casa Comum” e a gestão criteriosa dos
recursos são responsabilidade de todos nós.
Privilegie a consulta da Folha Dominical através do QR
CODE e aceda a conteúdos interativos.

Rua da Misericórdia, 60, 4480-758 Vila do Conde
www.paroquiadeviladoconde.pt
Telf 252 640 810 | paroquiaviladoconde@arquidiocese-braga.pt

FOLHA DOMINICAL
DOMINGO DO BATISMO DO SENHOR
09 DE JANEIRO DE 2022

CICLO C
ANO XLIII- N.º07

O Batismo de Jesus nos mosaicos do Batistério Ortodoxo
em Ravena, Itália

REFLETIR A PALAVRA
Na Festa do Baptismo do Senhor, Lucas
propõe-nos uma distinção clara entre
o Baptismo de João (que sinalizava o
desejo profundo e já concretizado de
conversão e de esperança) e o Baptismo
de Jesus (acolhimento do Espírito Santo
e participação concreta na intimidade do
Pai, através do Filho). Acrescenta ainda
o evangelista uma ligação muito íntima
ao Génesis com a voz de Deus de novo a
caminho do nosso quotidiano para, nas
águas do Jordão, assumir o Seu Filho como
novo Adão numa (re)criação do Homem. No
Baptismo de cada um de nós, de todos, é
justamente esta a realidade sacramental que
ali tem lugar, o céu aberto e Deus acolhendo
com Amor infinito este filho, nosso irmão
em Cristo.

LITURGIA DA PALAVRA - DOMINGO DO BAPTISMO DO SENHOR - ANO C
LEITURA I Is 42, 1-4.6-7

LEITURA II Atos 10, 34-38

EVANGELHO Lc 3, 15-16.21-22

«Eis o meu servo, enlevo da minha alma»

«Deus ungiu-O com o Espírito Santo»

«Jesus foi batizado e, enquanto orava, abriu-se o céu»

No Batismo que recebeu
das mãos de João, Jesus
manifesta-Se como sendo
Aquele que o profeta anunciara: o Servo de Deus, que
desce à água no meio dos
pecadores para inaugurar a
obra da redenção que o Pai
Lhe confiara, e, ao mesmo
tempo, o Filho bem amado,
sobre quem repousa o Espírito de Deus, para que Ele
seja portador da Boa Nova da salvação a toda a Terra.

O Espírito Santo desceu
sobre Jesus na hora do Batismo e ungiu-O para que
Ele pudesse começar o seu
ministério e, por Ele, os
homens fossem também
batizados não só na água,
mas na água e no Espírito. A
unção que o Espírito Santo
confere a Jesus na hora do
seu batismo marca-O como
“Messias”, isto é, “Ungido”,
ou seja “Cristo”, e, faz d’Ele a fonte da unção com que o mesmo Espírito marcará os “cristãos”, os “ungidos”, membros de Cristo, sua
Cabeça.

No livro do Génesis (Gn 3
23-24) diz-se que depois
do pecado dos nossos
primeiros pais, Adão e
Eva, eles foram expulsos
do paraíso terrestre,
que se fechou atrás
deles. Agora, na hora do
batismo de Jesus, o Céu
abriu-se para franquear a
entrada ao homem novo,
que é Jesus, que a voz do
Pai declara ser o seu Filho. N’Ele e por Ele a todos os que n’Ele
crêem, santificados pela graça do Espírito Santo, está agora
patente a porta do paraíso.

LEITURA DO LIVRO DE ISAÍAS

LEITURA DOS ATOS DOS APÓSTOLOS

Diz o Senhor: «Eis o meu servo, a quem Eu
protejo, o meu eleito, enlevo da minha alma.
Sobre ele fiz repousar o meu espírito, para
que leve a justiça às nações. Não gritará, nem
levantará a voz, nem se fará ouvir nas praças;
não quebrará a cana fendida, nem apagará a
torcida que ainda fumega: proclamará fielmente
a justiça. Não desfalecerá nem desistirá,
enquanto não estabelecer a justiça na terra, a
doutrina que as ilhas longínquas esperam. Fui
Eu, o Senhor, que te chamei segundo a justiça;
tomei-te pela mão, formei-te e fiz de ti a aliança
do povo e a luz das nações, para abrires os olhos
aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros e
da prisão os que habitam nas trevas».
Palavra do Senhor.

Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse:
«Na verdade, eu reconheço que Deus não faz
aceção de pessoas, mas, em qualquer nação,
aquele que O teme e pratica a justiça é-Lhe
agradável. Ele enviou a sua palavra aos filhos de
Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, que é
o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu
em toda a Judeia, a começar pela Galileia,
depois do batismo que João pregou: Deus
ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus de
Nazaré, que passou fazendo o bem e curando
todos os que eram oprimidos pelo demónio,
porque Deus estava com Ele».

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
SEGUNDO SÃO LUCAS

SALMO RESPONSORIAL

ALELUIA

Salmo 28 (29), 1a.2.3ac-4.3b.9b-10 (R. 11b)

Refrão: O Senhor abençoará o seu povo na paz. 			
Repete-se
Tributai ao Senhor, filhos de Deus,
tributai ao Senhor glória e poder.
Tributai ao Senhor a glória do seu nome,
adorai o Senhor com ornamentos sagrados.

Refrão

A voz do Senhor ressoa sobre as nuvens,
o Senhor está sobre a vastidão das águas.
A voz do Senhor é poderosa,
a voz do Senhor é majestosa.

Refrão

Palavra do Senhor.

Naquele tempo, o povo estava na expectativa e
todos pensavam em seus corações se João não
seria o Messias. João tomou a palavra e disselhes: «Eu batizo-vos com água, mas vai chegar
quem é mais forte do que eu, do qual não sou
digno de desatar as correias das sandálias. Ele
batizar-vos-á com o Espírito Santo e com o
fogo». Quando todo o povo recebeu o batismo,
Jesus também foi batizado; e, enquanto orava,
o céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre
Ele em forma corporal, como uma pomba.
E do céu fez-se ouvir uma voz: «Tu és o meu
Filho muito amado: em Ti pus toda a minha
complacência».
Palavra da salvação.

cf. Mc 9, 6

Refrão: Aleluia. Repete-se
Abriram-se os céus e ouviu-se a voz do Pai:
«Este é o meu Filho muito amado: escutai-O».

		

Refrão

