
REFLETIR A PALAVRA
Na liturgia deste XII Domingo do tempo comum, Jesus 
dirige-nos, ainda que através de Pedro, uma questão 
incómoda mas absolutamente crucial: quem dizemos 
nós que Ele é? Entre espiritualidades desenraizadas 
que promovem uma Fé à medida dos interesses, 
vontades e egos de cada um, acaba por surgir uma 
certa tentação de nos deixarmos levar pela facilidade 
de seguir um Cristo sem cruz. 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?». Renunciar à própria vida não é abdicar 
da mesma mas sim enraizá-la na Vida Nova de Cristo e, 
dessa forma, partilhar a cruz redentora.

DOMINGO XII DO TEMPO COMUM                      CIClO C
19 DE JUNHO DE 2022                                           ANO XlIII - N.º30

FOlHA DOMINICAl

AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:

Dia 23/06 - 10h00 – Eucaristia em São Francisco;
Dia 23/06 - 10h00 – Eucaristia SCMVC - lar Terceira 
Idade Grupo II;
Dia 24/06 - 15h30 - Eucaristia Solene em honra de S. 
João, seguida de procissão.

FESTA DE SÃO JOÃO – Informamos que em virtude 
das festividades em honra de São João celebraremos 
Eucaristia na Igreja Matriz às 09h30, às 11h30 e às 
15h30, acontecendo de seguida a procissão pelas 
ruas da cidade. Fundamentalmente, será importante 
perceber que a procissão é sempre o prolongamento 
da celebração acontecida dentro da Igreja, 
transpondo para o exterior a manifestação da fé dos 
fiéis, levando pelas ruas da cidade, vila ou aldeia, os 
elementos icónicos da fé professada, celebrada, 
vivida, anunciada e, assim, amplamente contemplada 
por todos.  

CENÁCUlO MARIANO  – No próximo dia 22 de 
junho haverá Cenáculo Mariano, pelas 21h, na Igreja 
do Desterro. Desta celebração consta recitação 
do terço, adoração ao SS Sacramento e Eucaristia 
com pregação presidida pelo Rev. Padre José lima, 
franciscano.

CATEQUESE – O ano catequético 2021/2022 chegou 
ao fim. No entanto, esta pausa é para retemperar 
forças e para preparar um novo ano mas não nos 
deve afastar do encontro semanal com o Senhor, 
na Eucaristia. Assim, apelamos à participação das 
crianças e sua família na Eucaristia das 19h, todos os 
sábados, mostrando que fazemos férias do nosso 
quotidiano, das nossas tarefas e dos nossos ritmos 
exigentes, mas não fazemos férias do Senhor. 

INSCRIÇÕES PARA O 1º ANO DA CATEQUESE – 
Preparando, já, o próximo ano de catequese 
(2022/2023), anuncia-se aos interessados que 
estão abertas as inscrições para o primeiro ano 
da catequese. As mesmas já decorrem no cartório 
paroquial, mediante a apresentação da cédula da 
Vida Cristã/ Certidão de Batismo e uma fotografia da 
criança.

TERÇO – Dia 21: Zinha Samuel; Dia 22: lucília lima; Dia 
23: Germana Carneiro; Dia 24: ----; Dia 25:Maria José 
Rego; Dia 26: Edite Matos.

DESTAQUE

PASSEIO PAROQUIAL - No dia 17 de julho a 
Comunidade Paroquial de São João Batista vai viver 
um dia de “Convívio Paroquial” fora de portas. 
Elegemos o Santuário da Senhora da Abadia, 
em Amares, como espaço adequado para passar 
momentos de encontro e confraternização.   
A participação implica a aquisição de um bilhete que 
servirá de inscrição. Os bilhetes estão disponíveis 
no Cartório, na sacristia da Igreja Matriz e ainda 
junto de alguns dos nossos colaboradores. Cada 
bilhete terá o custo de 7,5€ (sete Euros e cinquenta 
Cêntimos) e o número do bilhete será o número do 
banco que o paroquiano ocupará no autocarro. O 
transporte e o convívio ficarão à responsabilidade 
da equipa organizadora. As famílias participantes 
terão somente que levar o “farnel” para a hora do 
almoço e muito boa disposição. 
Em breves traços, a iniciativa inicia pelas 8h, com 
a saída de Vila do Conde, pelas 11h celebraremos 
Eucaristia comunitária, seguindo-se o almoço, ao 
estilo de piquenique. Da parte da tarde teremos 
animação, jogos tradicionais e encerraremos o dia 
com uma sardinhada promovida pela Comissão 
Organizadora. O Rev. Prior deixa um apelo amigo 
para que todas as famílias da comunidade se 
inscrevam, com a promessa de um dia inesquecível 
para todos!  

Confissão de S. Pedro, vitral da Igreja de Riverside, Nova Iorque, EUA

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 Xii dO tEMpO COMuM - aNO C

O profeta anuncia a libertação 
e renovação de Jerusalém; 
mas essa salvação custará 
dores e lamentos. S. João, no 
seu Evangelho, vê no servo 
trespassado, de que fala o 
profeta, a figura de Jesus 
crucificado e trespassado 
pela lança do soldado. O seu 
Coração assim aberto tornou-
se fonte de água viva, de 
salvação e de graça, para os 

que para Ele olharem com fé e amor. Tanto custaria a salvação da nova 
Jerusalém, a santa Igreja de Deus! 

LEITURA I Zac 12, 10-11; 13, 1
«Voltarão os olhos para aquele a quem trespassaram» (Jo 19, 37)      

S. Pedro, em nome de 
todos, reconhece e 
proclama a fé fundamental 
da Igreja: Jesus de Nazaré, 
o Filho do homem, é o 
Messias de Deus, o profeta 
anunciado desde os 
tempos antigos, o Ungido 
pelo Espírito Santo, o 
Enviado de Deus. É Ele 
que vem dar a vida pela 
salvação dos homens. Ele 
é, como na profecia da 

primeira leitura, Aquele que os homens trespassaram, mas cujo 
Coração aberto na Cruz é fonte de graça. Para ser seu discípulo, 
não há outro caminho senão o que Ele mesmo traçou.    

EVANGELHO Lc 9, 18-24         
«És o Messias de Deus. 

O Filho do homem tem de sofrer muito» 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CristO sEguNdO sãO LuCas    

Um dia, Jesus orava sozinho, estando com 
Ele apenas os discípulos. Então perguntou-
lhes: «Quem dizem as multidões que Eu sou?». 
Eles responderam: «Uns, dizem que és João 
Baptista; outros, que és Elias; e outros, que 
és um dos antigos profetas que ressuscitou». 
Disse-lhes Jesus: «E vós, quem dizeis que Eu 
sou?». Pedro tomou a palavra e respondeu: «És 
o Messias de Deus». Ele, porém, proibiu-lhes 
severamente de o dizerem fosse a quem fosse 
e acrescentou: «O Filho do homem tem de 
sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos 
príncipes dos sacerdotes e pelos escribas; tem 
de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia». 
Depois, dirigindo-Se a todos, disse: «Se alguém 
quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome 
a sua cruz todos os dias e siga-Me. Pois quem 
quiser salvar a sua vida, há-de perdê-la; mas 
quem perder a sua vida por minha causa, salvá-
la-á».        
                                                          Palavra da salvação.

Continuando a fazer o con-
fronto entre o regime da lei, 
no Antigo Testamento, e o do 
Novo Testamento, o Apóstolo 
afirma que, pela fé e pelo ba-
tismo, os cristãos estão “re-
vestidos de Cristo”, formam 
todos, seja qual for a sua ori-
gem natural, o povo descen-
dente de Abraão, herdeiro 
das promessas que Deus tinha 
feito àquele antigo Patriarca 

do Povo de Deus. Não é, portanto, a descendência carnal, mas a que vem 
da fé, que torna os homens “filhos de Abraão” e herdeiros das promessas 
a ele feitas por Deus.       

LEITURA II Gal 3, 26-29 
«Todos vós que recebestes o batismo de Cristo, 

fostes revestidos de Cristo» 

ALELUIA  Jo 10, 27           

Refrão: Aleluia. Repete-se

As minhas ovelhas escutam a minha voz, 
diz o Senhor; 
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me. 

 
    Refrão

LEitura da EpístOLa dO apóstOLO sãO 
PAULO AOS GáLATAS      

Irmãos: Todos vós sois filhos de Deus pela fé 
em Jesus Cristo, porque todos vós, que fostes 
batizados em Cristo, fostes revestidos de Cristo. 
Não há judeu nem grego, não há escravo nem 
livre, não há homem nem mulher; todos vós 
sois um só em Cristo Jesus. Mas, se pertenceis 
a Cristo, sois então descendência de Abraão, 
herdeiros segundo a promessa.         

Palavra do Senhor.

LEitura da prOfECia dE ZaCarias  

Eis o que diz o Senhor: «Sobre a casa de David 
e os habitantes de Jerusalém derramarei um 
espírito de piedade e de súplica. Ao olhar para 
Mim, a quem trespassaram, lamentar-se-ão 
como se lamenta um filho único, chorarão como 
se chora o primogénito. Naquele dia, haverá 
grande pranto em Jerusalém, como houve em 
Hadad-Rimon, na planície de Megido. Naquele 
dia, jorrará uma nascente para a casa de David 
e para os habitantes de Jerusalém, a fim de 
lavar o pecado e a impureza».        

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 62 (63), 2-6.8-9 (R. 2b)              

Refrão: A minha alma tem sede de Vós, meu Deus.  
  Repete-se
Senhor, sois o meu Deus: 
desde a aurora Vos procuro. 
A minha alma tem sede de Vós. 
Por Vós suspiro, 
como terra árida, sequiosa, sem água.  Refrão 

Quero contemplar-Vos no santuário, 
para ver o vosso poder e a vossa glória. 
A vossa graça vale mais que a vida: 
por isso os meus lábios hão-de cantar-Vos louvores.   
  Refrão 

 
 


