
REFLETIR A PALAVRA
Neste XVIII Domingo do tempo comum, 
a liturgia procura ajudar-nos a reflectir 
sobre a natureza das nossas inquietações 
e dos nossos anseios. Sem menosprezar 
as circunstâncias de cada momento, Jesus 
convida-nos a uma conversão integral, 
capaz de abrir novos horizontes; é claro que 
vivemos o presente, mas deve tornar-se 
também claro para nós que já habitamos a 
eternidade. Assim, a hierarquia dos nossos 
interesses será moldada pelo amor que 
atravessa o tempo, não tanto pelo sentido 
de posse ou pela vaidade que rapidamente 
se esgotam sem responder aos desejos 
profundos da alma humana. “Aspirai às 
coisas do alto”.  
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AGENDA PARO QUIAL
SANTA CLARA – Dia 11 de Agosto, a Igreja 
Católica celebra a memória de Santa Clara. 
Esta santa, que tem em Vila do Conde culto 
muito enraizado, nasceu em Assis no ano 
1193. Imitando o exemplo do seu concidadão 
Francisco, seguiu o caminho da pobreza e 
fundou a Ordem monástica das Clarissas. A sua 
vida foi de grande austeridade, mas rica em 
obras de caridade e de piedade. Morreu em 
1253. 
Fazendo memória do seu legado, no dia 13, às 
18h, celebraremos Eucaristia Solene na Igreja 
de Santa Clara. 
CONFERÊNCIA VICENTINA – Nos dias 13 e 14 
de agosto, no final das missas, a Conferência 
Vicentina Masculina vai levar a cabo o seu 1º 
Peditório anual para os mais carenciados da 
nossa comunidade. Colabore! 
PLANO PASTORAL PAROQUIAL – Apela-se 
a todos os grupos e movimentos paroquiais 
para que desenvolvam o quanto antes o plano 
de trabalho para o ano pastoral 2022/2023, de 
modo a que, até ao dia 13 de agosto, o possam 
entregar no cartório paroquial. Só assim 
poderemos elaborar o Plano Pastoral Paroquial 
que norteará a ação pastoral de toda a Paróquia 
no próximo ano pastoral.
ESPLANADA PAROQUIAL – Tradicionalmente, 
com a colaboração amiga e imprescindível 
da Câmara Municipal, a Esplanada Paroquial 
funciona no espaço da Feira Nacional de 
Artesanato e da Feira de Gastronomia, 
constituindo-se como ponto de encontro para 
todos os que residem na nossa comunidade e 
os que a visitam. Este ano, a “nossa” Esplanada 
Paroquial estará a funcionar, conjugando o 
trabalho de diversos movimentos e grupos 
paroquiais que se revezarão no acolhimento 
a quem nos visita. Em comunidade e para a 
comunidade, esta é uma iniciativa à qual todos 
somos convidados a dar expressão. 
TERÇO – Dia 02: Cândida Machado; Dia 03: Lucília 
Lima; Dia 04: Artur Norton; Dia 05: Apostolado 
de Oração; Dia 06: Grupo da Imaculada; Dia 07: 
Edite Matos.

DESTAQUE
ENCERRAMENTO DO CARTÓRIO PAROQUIAL – O 
Cartório Paroquial encerrará de 16 a 28 de agosto. Apela-
se a todos os paroquianos que têm assuntos pendentes 
ou necessidade de alguma resolução processual, quer 
de batismos, matrimónios ou de outra ordem, para 
estas datas, o favor de, atempadamente, tentarem dar 
conclusão aos mesmos. As intenções de Missas devem 
também ser marcadas o mais oportunamente em Cartório 
Paroquial, de modo que possam ser devidamente 
processadas e enviadas para a sacristia. Pedimos a todos 
a devida compreensão e colaboração. 

SPATIA RESONANTIA – espaços que ressoam – é uma 
iniciativa da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde 
e da Paróquia de S. João Baptista de Vila do Conde, com o 
apoio da Câmara Municipal de Vila do Conde.
Traduz-se num ciclo de seis concertos e quatro recitais, 
que decorre até 9 de setembro, destinado à fruição de 
música nas principais igrejas históricas de Vila do Conde, 
numa viagem que percorrerá os principais períodos 
da História da Música (desde o Canto Gregoriano até 
à contemporaneidade). Neste evento foi instituída a 
Semana Bach, por forma a assinalar a data da morte deste 
célebre compositor alemão.
Uma vez que os órgãos de tubos das nossas igrejas 
históricas não se encontram funcionais, e até que volte 
a ressoar a música que durante séculos se ouviu nos 
templos onde habitam, alguns destes eventos musicais 
contarão com o acompanhamento de um “órgão de arca” 
(pequeno órgão de tubos).
Os diversos concertos e recitais têm início às 22h e serão 
precedidos de visitas guiadas, por volta das 21h15.

PEREGRINAÇÃO A ITÁLIA – Na senda das peregrinações 
que a Paróquia de S. João Baptista de Vila do Conde tem 
vindo a organizar, chegou o momento de visitarmos Itália. 
Continuando a calcorrear “os passos de S. Paulo”, entre 
os dias 09 e 15 de fevereiro de 2023, os fiéis irão conhecer 
Nápoles, Pozzuoli, Pompeia, Montecassino, Roma e o 
Vaticano, fundamentando, com fé, cada passo dado. As 
inscrições devem ser tratadas no Cartório Paroquial até 
dia 10 de outubro de 2022.

Cristo glorificado na corte celeste
, Fra Angelico, 1419-21, National Gallery, Londres
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Um sábio do povo de Deus 
do Antigo Testamento fez, 
como toda a gente, a ex-
periência da vida; e tem so-
bre ela uma reflexão, talvez 
um pouco parecida com a 
que Jesus faz no Evangelho. 
Simplesmente, a reflexão 
do sábio de Israel não con-
seguiu chegar a descobrir o 
verdadeiro sentido da vida 
humana que Jesus veio en-

fim revelar. Sem a luz da revelação trazida por Jesus Cristo, o Filho de 
Deus feito homem, os outros homens, por mais homens que sejam, 
ficam a meio do caminho, com as suas desilusões!     

LEITURA I Co (Ecle) 1, 2; 2, 21-23 
«Que aproveita ao homem todo o seu trabalho?»            

Jesus não olha para o 
mundo e a vida com a 
amargura do sábio de 
Israel (primeira leitura). 
Mas, através de uma 
meditação austera, 
faz-nos compreender 
que não é no espírito 
de ganância, pelo qual 
todos, ricos e pobres, 
somos tantas vezes 
levados, que está o 

verdadeiro sentido da vida, mas em cada um “se tornar rico 
aos olhos de Deus.”         

EVANGELHO Lc 12, 13-21      
«O que preparaste, para quem será?»   

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS    

Naquele tempo, alguém, do meio da multidão, 
disse a Jesus: «Mestre, diz a meu irmão que reparta 
a herança comigo». Jesus respondeu-lhe: «Amigo, 
quem Me fez juiz ou árbitro das vossas partilhas?». 
Depois disse aos presentes: «Vede bem, guardai-
vos de toda a avareza: a vida de uma pessoa não 
depende da abundância dos seus bens». E disse-
lhes esta parábola: «O campo dum homem rico 
tinha produzido excelente colheita. Ele pensou 
consigo: ‘Que hei-de fazer, pois não tenho onde 
guardar a minha colheita? Vou fazer assim: Deitarei 
abaixo os meus celeiros para construir outros 
maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os 
meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: 
Minha alma, tens muitos bens em depósito para 
longos anos. Descansa, come, bebe, regala-te’. Mas 
Deus respondeu-lhe: ‘Insensato! Esta noite terás de 
entregar a tua alma. O que preparaste, para quem 
será?’. Assim acontece a quem acumula para si, em 
vez de se tornar rico aos olhos de Deus».   
 
                                                           Palavra da salvação.

O cristão é o homem pas-
cal, aquele que, pela fé e 
pelo baptismo, sacramento 
da fé, passou com Cristo da 
morte à vida, deste mundo 
para o Pai. E como tal há-
de viver, mesmo ainda na 
terra. Renovados por esta 
novidade pascal, fruto da 
Páscoa do Senhor, os bap-
tizados são como uma nova 
criação, vivendo todos da 

mesma vida, a vida de Cristo que a todos torna participantes do mes-
mo Corpo de Cristo.            

LEITURA II Col 3, 1-5.9-11      
«Aspirai às coisas do alto, onde está Cristo»  

 

ALELUIA  Mt 5, 3                 

Refrão: Aleluia. Repete-se

Bem-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o reino dos Céus. 

 
    Refrão

LEITURA DA EPÍSTOLA DO APÓSTOLO SÃO 
PAULO AOS COLOSSENSES      

Irmãos: Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às 
coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de 
Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra. 
Porque vós morrestes e a vossa vida está escondida 
com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa 
vida, Se manifestar, também vós vos manifestareis 
com Ele na glória. Portanto, fazei morrer o que 
em vós é terreno: imoralidade, impureza, paixões, 
maus desejos e avareza, que é uma idolatria. Não 
mintais uns aos outros, vós que vos despojastes do 
homem velho com as suas ações e vos revestistes 
do homem novo, que, para alcançar a verdadeira 
ciência, se vai renovando à imagem do seu Criador. 
Aí não há grego ou judeu, circunciso ou incircunciso, 
bárbaro ou cita, escravo ou livre; o que há é Cristo, 
que é tudo e está em todos.    
  
    Palavra do Senhor.

LEITURA DO LIVRO DE COELET 
Vaidade das vaidades – diz Coelet – vaidade das 
vaidades: tudo é vaidade. Quem trabalhou com 
sabedoria, ciência e êxito, tem de deixar tudo 
a outro que nada fez. Também isto é vaidade e 
grande desgraça. Mas então, que aproveita ao 
homem todo o seu trabalho e a ânsia com que se 
afadigou debaixo do sol? Na verdade, todos os seus 
dias são cheios de dores e os seus trabalhos cheios 
de cuidados e preocupações; e nem de noite o seu 
coração descansa. Também isto é vaidade.           

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 89 (90), 3-6.12-14.17 (R. 1)                    
Refrão: Senhor, tendes sido o nosso refúgio 
através das gerações. Repete-se

Vós reduzis o homem ao pó da terra 
e dizeis: «Voltai, filhos de Adão». 
Mil anos a vossos olhos 
são como o dia de ontem que passou 
e como uma vigília da noite.  Refrão 

Vós os arrebatais como um sonho, 
como a erva que de manhã reverdece; 
de manhã floresce e viceja, 
de tarde ela murcha e seca.  Refrão 
 
   


