
REFLETIR A PALAVRA

Neste IV Domingo do tempo comum, o evangelho 
traz-nos o início do sermão da Montanha. As 
bem-aventuranças surgem como uma aparente 
contradição, falando de felicidade na injustiça, na 
pobreza ou na perseguição. Na verdade, Jesus não 
promove a tristeza ou a dor, o que faz é valorizar a 
vida coerente com a realidade baptismal, ainda que 
segui-Lo nos torne alvo da troça alheia, movida pelas 
referências momentâneas do mundo. Ser cristão 
é participar, desde já, na bem-aventurança eterna, 
vivendo a realidade que esperamos.
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AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:

01 DE FEVEREIRO
Acolhimento dos Símbolos da Jornada Mundial da Juventude;

02 DE FEVEREIRO
Acolhimento dos Símbolos da Jornada Mundial da Juventude;

03 DE FEVEREIRO
10H30 – Eucaristia na Venerável Ordem Terceira de São 
Francisco;

04 DE FEVEREIRO
15H00 – Batismo na igreja Matriz;

ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DA MISSA DA CATEQUESE - 
Sempre atentos e empenhados em otimizar as dinâmicas e 
participações da comunidade catequética, concluímos que a 
Eucaristia da catequese que se celebra às 17h30, voltará a ser 
celebrada às 19h.
Na esperança que este ajuste de horário traga mais 
participação dos catequizandos à Eucaristia, a partir do 
dia 28 de janeiro (inclusive) a Eucaristia da catequese será 
celebrada, às 19h, na Igreja Matriz.
Agradecemos a vossa compreensão e colaboração!

PROGRAMA DAS FESTIVIDADES EM HONRA DE NOSSA 
SENHORA DA GUIA - Começam, hoje, as festas em honra 
de Nossa Senhora da Guia. Se o tempo permitir, às 15h sairá 
a majestosa procissão de N.ª S.ª da Guia com o seguinte 
itinerário: Rua da Igreja, Largo Dr. António José de Almeida, 
Rua da Misericórdia, Largo dos Artistas, Rua 25 de Abril, Rua 5 
de Outubro, Praça da República, Cais das Lavandeiras, Largo 
da Alfândega, Rua do Bombeiro, Av. Marquês Sá da Bandeira, 
recolhendo à sua capela com a cerimónia da bênção. Caso o 
tempo não permita, a procissão não se realizará.

No dia 2, dia de Nossa Senhora da Guia, haverá Eucaristias na 
capela nos seguintes horários: 09h30 - Eucaristia particular; 
11h00 - Eucaristia Solene com pregação, seguida de Bênção 
do Mar; 16h00 - Eucaristia particular; 

Ainda no dia 4 de fevereiro às 16h00 haverá a celebração de 
Eucaristia.
(todas estas celebrações decorrerão na capela de Nª Srª da 
Guia).

OFERTÓRIO PARA UNIVERSIDADE CATÓLICA – No próximo 
fim de semana os ofertórios paroquiais, de todos os centros 
de culto, revertem para a Universidade Católica. Apelamos à 
colaboração de todos os paroquianos. Sejamos generosos.

TERÇO – Dia 31: Cândida Machado; Dia 01: Lucília Lima; Dia 02: 
Artur Norton; Dia 03: Apostolado de Oração; Dia 04: Grupo da 
Imaculada; Dia 05: Germana Carneiro.

DESTAQUE

ACOLHIMENTO DOS SÍMBOLOS 
DA JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE

O ano vigente será um marco único e histórico, na vida da 
Igreja e da sociedade portuguesa, no que concerne à Jornada 
Mundial da Juventude (JMJ), a decorrer em Lisboa, entre os 
dias 1 e 6 de agosto. 
A Jornada Mundial da Juventude, por iniciativa de S. João Paulo 
II, conta com dois símbolos que a acompanham e representam: 
a Cruz peregrina, com 3,80m de altura, e o ícone de Nossa 
Senhora Salus Populi Romani.  
O nosso arciprestado, Vila do Conde/Póvoa de Varzim, 
receberá estes mesmos símbolos entre os dias 31 de janeiro e 
2 de fevereiro.
De entre outras iniciativas, destacam-se:
•Dia 1 de fevereiro: 20h30, procissão da rotunda do McDonald’s 
(Vila do Conde) até à igreja de Nosso Senhor dos Navegantes, 
seguida de uma vigília orante. 
•Dia 2 de fevereiro, às 09h30, numa organização conjunta 
entre a Paróquia de São João Baptista e a Câmara Municipal 
de Vila do Conde, procederemos à receção dos símbolos da 
JMJ na Praça Vasco da Gama. Entendemos que este é o local 
que melhor nos representa, junto aos paços do concelho e nas 
imediações da igreja matriz, numa celebração entre o cultual 
e cultural. 
Que estes sejam momentos reveladores da alma vileira, 
enchendo o espaço e preenchendo o coração de todos com 
elementos de festa.

Sermão da Montanha: as Bem-aventuranças, 
vitral, St. Andrews United, Downtown Moose Jaw, Canadá

Rua da Misericórdia, 60, 4480-758 Vila do Conde

 www.paroquiadeviladoconde.pt

Telf 252 640 810 | paroquiaviladoconde@arquidiocese-braga.pt

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. 



  

LITURGIA DA PALAVRA - DOMINGO IV DO TEMPO COMUM - ANO A

Não é de todo novidade o 
que o Senhor nos vai dizer 
no Evangelho ao proclamar 
as bem-aventuranças. Já no 
Antigo Testamento, como 
vemos nesta leitura, Deus Se 
revela como particularmente 
amigo dos pobres e humildes, 
daqueles que para Ele se vol-
tam, O procuram, não se in-
stalando orgulhosamente na 
sua autossuficiência, porque 

reconhecem que só no nome de Deus encontram a salvação.

LEITURA I Sof 2, 3; 3, 12-13 
«Deixarei ficar no meio de ti um povo pobre e humilde»   

As “bem-aventuranças” 
são o princípio do chamado 
“Sermão da montanha”. 
Nelas está resumido todo 
o espírito do Evangelho, a 
nova maneira de olhar para 
o mundo. Bem-aventurados 
aqueles que sabem encontrar 
a felicidade na fé com que ol-
ham para as coisas e para as 
circunstâncias da vida. Para 
esses, nada, nem mesmo aq-

uilo que, visto superficialmente, poderia ser considerado como fonte de 
infelicidade, nada os fará infelizes. Mas não serão os olhos da carne, senão 
somente os do espírito, iluminados pela palavra de Deus, que poderão al-
cançar tão longe.  

EVANGELHO Mt 5, 1-12a    
«Bem-aventurados os pobres em espírito»  

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu ao 
monte e sentou-Se. Rodearam-n’O os discípulos e Ele 
começou a ensiná-los, dizendo: «Bem-aventurados 
os pobres em espírito, porque deles é o reino 
dos Céus. Bem-aventurados os humildes, porque 
possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, 
porque serão consolados. Bem-aventurados os que 
têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. 
Bem-aventurados os misericordiosos, porque 
alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros 
de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados 
os que promovem a paz, porque serão chamados 
filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem 
perseguição por amor da justiça, porque deles é o 
reino dos Céus. Bem-aventurados sereis, quando, 
por minha causa, vos insultarem, vos perseguirem 
e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. 
Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos Céus a 
vossa recompensa».       

Palavra da salvação.

A maneira como a Igreja prim-
itiva olhava para si própria, 
como se pode ver por esta 
passagem do Apóstolo, está 
na mesma linha da apontada 
na leitura anterior e da que 
vai ser proclamada ainda mais 
claramente no Evangelho: 
Deus olha particularmente 
para os humildes, e, com 
eles, realiza as maiores e mais 
maravilhosas ações; assim 

neles mais se revela o poder da sua graça.  

LEITURA II 1 Cor 1, 26-31 
«Deus escolheu o que é fraco aos olhos do mundo»   

ALELUIA  Mt 5, 12a        

Refrão: Aleluia. Repete-se

Alegrai-vos e exultai, 
porque é grande nos Céus a vossa recompensa. 
 
    Refrão

LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DO 
APÓSTOLO S. PAULO AOS CORÍNTIOS   

Irmãos: Vede quem sois vós, os que Deus chamou: 
não há muitos sábios, naturalmente falando, nem 
muitos influentes, nem muitos bem-nascidos. Mas 
Deus escolheu o que é louco aos olhos do mundo 
para confundir os sábios; escolheu o que é fraco, para 
confundir o forte; escolheu o que é vil e desprezível, 
o que nada vale aos olhos do mundo, para reduzir a 
nada aquilo que vale, a fim de que nenhuma criatura 
se possa gloriar diante de Deus. É por Ele que vós 
estais em Cristo Jesus, o qual Se tornou para nós 
sabedoria de Deus, justiça, santidade e redenção. 
Deste modo, conforme está escrito, «quem se gloria 
deve gloriar-se no Senhor».   

Palavra do Senhor.

LEITURA DA PROFECIA DE SOFONIAS       

Procurai o Senhor, vós todos os humildes da terra, 
que obedeceis aos seus mandamentos. Procurai 
a justiça, procurai a humildade; talvez encontreis 
proteção no dia da ira do Senhor. Só deixarei ficar 
no meio de ti um povo pobre e humilde, que buscará 
refúgio no nome do Senhor. O resto de Israel não 
voltará a cometer injustiças, não tornará a dizer 
mentiras, nem mais se encontrará na sua boca uma 
língua enganadora. Por isso, terão pastagem e 
repouso, sem ninguém que os perturbe.    

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 145 (146), 7.8-9a.9bc-10       

Refrão: Bem-aventurados os pobres em espírito, 
porque deles é o reino dos Céus. 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 
e visitar o seu santuário.  Refrão 
 

  


