
REFLETIR A PALAVRA
Este XXVI Domingo do tempo comum traz-
nos, de novo, uma parábola com a qual Jesus 
procura convidar-nos a um olhar diferente 
e amplo sobre a vida. Na verdade, se não 
cedermos à tentação de reduzir o texto a 
uma condenação fácil da riqueza e a uma 
glorificação da pobreza, conseguiremos 
perceber o alcance maior das palavras 
do Mestre. Mais do que a riqueza, o 
endeusamento da mesma e o alheamento 
perante a dor do próximo são as causas 
da solidão eterna – afinal, a verdadeira 
condenação. Desejando que os seus irmãos 
sejam informados da consequência das suas 
escolhas, o homem rico parece ver duas 
vidas consecutivas quando há apenas uma, 
eterna desde o Baptismo.
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AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 29/09 - 10h00 – Eucaristia no Lar de São 
Domingos;
Dia 29/09 - 11h00 – Eucaristia SCMVC - Lar Terceira 
Idade Grupo II;
Dia 30/09 - 10h30 – Eucaristia na Venerável Ordem 
Terceira de São Francisco.

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. 

QUERES SER ESCUTEIRO? INSCRIÇÕES ABERTAS 
- Se tens entre 6 e 16 anos e queres ser escuteiro, 
inscreve-te no Agrupamento 439 – São João 
Baptista de Vila do Conde, do Corpo Nacional de 
Escutas. Escutismo Católico Português.
As inscrições decorrem, aos sábados, a partir do 
próximo dia 1 de outubro, entre as 15h30 e as 18h00, 
na sede do agrupamento 439, na Rua 5 de Outubro 
– Escola dos Sininhos.
Devem trazer Cartão de Cidadão e Cédula da vida 
Cristã.
CNE - Agrupamento 439 – São João Baptista, Rua 5 
de Outubro, 665 -667, 4480-739 Vila do Conde email: 
geral.439@escutismo.pt  

PROCISSÃO DE VELAS - Na noite de dia 12 de 
outubro, pelas 21h30, teremos a procissão de velas, 
em comunhão com os peregrinos de Fátima. A 
procissão sai da Igreja Matriz, após celebração da 
palavra, percorrendo as ruas da Igreja (sul), Lidador, 
Cais das Lavandeiras, Dr. Cunha Reis, Laranjal, 
S. Bento, Misericórdia, Igreja (norte) e recolhe à 
Matriz para a bênção. Neste trajeto, pedimos aos 
moradores que engalanem as suas varandas, como, 
aliás, é seu costume.   

TERÇO – Dia 27: Cândida Machado; Dia 28: Lucília 
Lima; Dia 29: Germana Carneiro; Dia 30: Adolfo 
Lima; Dia 01: Grupo da Imaculada; Dia 02: Germana 
Carneiro.

DESTAQUE
NOVA EDIÇÃO DO MISSAL ROMANO - Em relação à 
edição anterior (1992), esta apresenta algumas novidades, 
não obstante, não se verificarem alterações significativas, 
pois a edição anterior era muito digna. 

Em síntese, tendo em conta a adoção da nova edição do 
Missal Romano em todas as igrejas e capelanias da nossa 
paróquia de São João Batista de Vila do Conde, para uma 
maior e enriquecedora vivência celebrativa, ressalvamos 
os seguintes pontos, que entendemos como primordiais:

• Nova fórmula do Ato Penitencial (A) – confissão: “Por 
minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa”. Deste 
modo, «voltar ao ritmo ternário do reconhecimento da 
culpa e do bater com a mão no peito não será problemático, 
e o esforço de atenção pode ajudar a quebrar a rotina», 
afirma D. José Cordeiro, nosso arcebispo e presidente da 
Comissão Episcopal Liturgia e Espiritualidade (CELE). 

• É retomada a tradicional conclusão plena da Oração 
Coleta: «Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que 
é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito 
Santo, por todos os séculos dos séculos». Para as restantes 
orações introduz-se a cláusula mais breve, tornando-as 
mais fluentes: «Por Cristo, nosso Senhor»;

• Doxologia Final: Atente-se à conclusão da oração 
eucarística (doxologia final): “Por Cristo, com Cristo e 
em Cristo…”. Esta termina, diferentemente da anterior 
edição, do seguinte modo: “Vós que viveis e reinais 
pelos séculos dos séculos”, concluindo com a expressão 
“Ámen”, pronunciada pela assembleia; 

• Ritos da Comunhão: Atente-se à oração: “Senhor Jesus 
Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos; deixo-vos a 
paz, dou-vos a minha paz”… Esta termina, diferentemente 
da anterior edição, do seguinte modo: “Vós que viveis e 
reinais pelos séculos dos séculos”. Por sua vez, termina, 
como anteriormente, com: “Ámen”.

Posto isto, pretende-se que, esta nova edição do Missal 
Romano, seja um excelente estímulo para todo o Povo de 
Deus celebrar, mais consciente, vívido, alegre, solene e 
menos monótono, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia.

Lázaro e o homem rico,  Eduard von Gebhardt, 1865
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LITURGIA DA PALAVRA - DOMINGO XXVI DO TEMPO COMUM - ANO C

O Evangelho vai mostrar-
nos que a vida deste 
mundo prepara a do outro 
mundo; na medida em que 
vivermos aqui configu-
rados com Cristo, nessa 
medida nos prepararemos 
para participar da sua 
glória. Assim, esta primeira 
leitura começa por nos pôr 
de sobreaviso contra as 

falsas seguranças deste mundo, sobretudo contra as riquezas e os 
prazeres tidos como ideal, como acontecia com aqueles a quem o 
profeta aqui se refere.    

LEITURA I Am 6, 1a.4-7       
«Agora acabará o bando dos voluptuosos» 

O contraste entre a 
vida terrena do rico 
avarento e a do pobre e 
depois a vida futura de 
um e de outro mostra 
como será o resultado 
do bom ou mau uso que 
fizermos dos dons de 
Deus. É ele, afinal, que 
dá sentido à vida e lhe 
garante uma realização 

feliz ou infeliz, e isto para todo o sempre.               

EVANGELHO Lc 16, 19-31            
«Recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. 

Agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto tu és atormentado» 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS    

Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: «Havia um 
homem rico, que se vestia de púrpura e linho fino e 
se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um 
pobre, chamado Lázaro, jazia junto do seu portão, 
coberto de chagas. Bem desejava saciar-se do que 
caía da mesa do rico, mas até os cães vinham lamber-
lhe as chagas. Ora sucedeu que o pobre morreu e 
foi colocado pelos Anjos ao lado de Abraão. Morreu 
também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, 
estando em tormentos, levantou os olhos e viu Abraão 
com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: ‘Pai 
Abraão, tem compaixão de mim. Envia Lázaro, para 
que molhe em água a ponta do dedo e me refresque 
a língua, porque estou atormentado nestas chamas’. 
Abraão respondeu-lhe: ‘Filho, lembra-te que recebeste 
os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por 
isso, agora ele encontra-se aqui consolado, enquanto 
tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós 
um grande abismo, de modo que se alguém quisesse 
passar daqui para junto de vós, ou daí para junto de 
nós, não poderia fazê-lo’. O rico insistiu: ‘Então peço-te, 
ó pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna – pois 
tenho cinco irmãos – para que os previna, a fim de que 
não venham também para este lugar de tormento’. 
Disse-lhe Abraão: ‘Eles têm Moisés e os Profetas: que 
os oiçam’. Mas ele insistiu: ‘Não, pai Abraão. Se algum 
dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão’. Abraão 
respondeu-lhe: ‘Se não dão ouvidos a Moisés nem 
aos Profetas, também não se deixarão convencer, se 
alguém ressuscitar dos mortos’».      
 

                                                           Palavra da salvação.

A vida é tempo de luta. 
Para o cristão ela tem de 
ser conduzida segundo 
as normas da fé; doutro 
modo, não seria uma vida 
cristã. O termo desta luta 
cristã é a aparição de Nos-
so Senhor Jesus Cristo na 
sua glória, ao encontro de 
quem caminhamos.     

LEITURA II 1 Tim 6, 11-16            
«Guarda este mandamento, até à aparição do Senhor»  

ALELUIA  2 Cor 8, 9                     

Refrão: Aleluia. Repete-se

Jesus Cristo, sendo rico, fez-Se pobre, 
para nos enriquecer na sua pobreza. Refrão 
 
 
    Refrão

LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DO 
APÓSTOLO SÃO PAULO A TIMÓTEO         

Caríssimo: Tu, homem de Deus, pratica a justiça 
e a piedade, a fé e a caridade, a perseverança e a 
mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a 
vida eterna, para a qual foste chamado e sobre a qual 
fizeste tão bela profissão de fé perante numerosas 
testemunhas. Ordeno-te na presença de Deus, que 
dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu 
testemunho da verdade diante de Pôncio Pilatos: 
Guarda o mandamento do Senhor, sem mancha e 
acima de toda a censura, até à aparição de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, a qual manifestará a seu tempo o 
venturoso e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos 
senhores, o único que possui a imortalidade e habita 
uma luz inacessível, que nenhum homem viu nem pode 
ver. A Ele a honra e o poder eterno. Amen.       
  
    Palavra do Senhor.

LEITURA DA PROFECIA DE AMÓS      
Eis o que diz o Senhor omnipotente: «Ai daqueles 
que vivem comodamente em Sião e dos que se 
sentem tranquilos no monte da Samaria. Deitados em 
leitos de marfim, estendidos nos seus divãs, comem 
os cordeiros do rebanho e os vitelos do estábulo. 
Improvisam ao som da lira e cantam como David as 
suas próprias melodias. Bebem o vinho em grandes 
taças e perfumam-se com finos unguentos, mas não os 
aflige a ruína de José. Por isso, agora partirão para o 
exílio à frente dos deportados e acabará esse bando 
de voluptuosos».              

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 145 (146), 7-10 (R.1b)              
Refrão: Ó minha alma, louva o Senhor.                            Repete-se

O Senhor faz justiça aos oprimidos, 
dá pão aos que têm fome 
e a liberdade aos cativos.  Refrão 

O Senhor ilumina os olhos dos cegos, 
o Senhor levanta os abatidos, 
o Senhor ama os justos.  Refrão 

  


