
Não poderemos seguir o Bom Pastor
sem uma verdadeira conversão

do nosso coração...

Serviço Litúrgico
Domingo, 15 de Maio — 08h30
—  Missa na Peregrinação à S.ª da Guia
Segunda, 16 de Maio — 20h00
— Jorge Lemos Branco
— Manuel Pires Afonso
— Balbina Ferreira Dias
— Joaquim da Silva Vale
— Senhora dos Milagres
— António Jorge Miranda Pires e avós
— Carlos Alberto Gonçalves Couto e filho
— Rosa Lopes, neto, pais, tios e avós
— Albino de Jesus Pires e esposa
— Virgínia Sampaio Boaventura
— Fernando Ferreira dos Santos, pai e avós
— Mário Manuel Bráz da Silva e Virgínia de

Lemos e marido
— Manuel Alves Sá Vicente e esposa
— Albino Gonçalves da Silva, marido e sogra
— Olívia Barbosa da Silva, marido, pais,

sogros e irmãos
— António Pires da Silva

Quinta, 19 de Maio — 20h00
— Nossa Senhora de Fátima
— Associados do Sagrado Coração de Jesus
— Laurinda Antónia Pires
— Laurinda Afonso da Silva
— Maria de Lemos Neiva, irmã e cunhado
— José Carlos Alves da Costa, sogra e Ma-

ria do Nascimento
— Maria Celeste Pires, mãe e sogros
— Jorge Lemos Branco, avós, tios e tias
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Maria Adília de Lemos e marido
— Augusto Rafael Couto Costa, avós e tia
— Balbina Ferreira Dias
Sábado, 21 de Maio — 17h30
— Nossa Senhora de Fátima
Domingo, 22 de Maio — 08h30
—  Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 21 de Maio – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

do 1.º e 4.º Ano da Catequese
Domingo, 22 de Maio – 08h30

Leitores:

Acólitos:
—  Adolescentes

do 9.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças e catequistas
do 5.º Ano da Catequese

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

P
od

e 
se

r 
co

n
su

lt
ad

o 
em

: 
h

tt
p

:/
/p

ar
oq

u
ia

d
es

p
os

en
d

e.
w

or
d

p
re

ss
.c

om
/i

n
fo

rm
ac

ao
-s

em
an

al
-d

e-
vi

la
-c

h
a

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

—  Adolescentes do 8.º Ano

— Manuel dos Santos Boaventura
— Daniela Novo

Sentido das Festas
«Celebrar» é uma forma comprometida

de viver acontecimentos significativos: pesso-
ais, familiares, sociais, eclesiais, … A cami-
nhada catequética prevê momentos «altos»
que devem ser celebrados, não para adquiri-
rem valor mas para tornarem mais significa-
tiva a vida de quem os celebra e para darem
visibilidade, na comunidade cristã, aos pas-
sos que os seus membros vão dando no ama-
durecimento e vivência da fé.

A catequese está intrinsecamente ligada a
toda a acção sacramental: os sacramentos são
etapas celebrativas de grande relevo. Mas as
festas da Catequese, sendo da maior impor-
tância, em circunstância alguma podem ser
consideradas termo da catequese. Tão pouco
podem ser celebradas a pretexto de um sem
número de motivações enganosas: «já tem ida-
de; os outros também fizeram; dá jeito na
ocasião …»



OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
IV Domingo de Páscoa

1.ª Leit. – Act 2, 14a. 36-41;
Salmo – Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6;
2.ª Leit. – 1 Pedro 2, 20b-25;
Evangelho – Jo 10, 1-10.

«Ressuscitou o bom Pastor, que deu a vida
pelas suas ovelhas e quis morrer pelo reba-
nho». Estas palavras da Liturgia exprimem
admiravelmente o espírito deste IV Domingo
do Tempo Pascal, chamado Domingo do Bom
Pastor. No capítulo 10 do Evangelho de S.
João Jesus revela-se como o Bom Pastor, ou
melhor, o Perfeito, o Belo, o Completo e Ple-
no Pastor: «Eu sou o bom Pastor: o bom pas-
tor dá sua vida pelas suas ovelhas» (Jo 10,11).
Criticando duramente os pastores, isto é, os
líderes do povo de Israel, Deus tinha prome-
tido vir Ele mesmo pastorear o seu rebanho.
Jesus declara solenemente: «Eu sou o Bom
Pastor!» Ele é o próprio Deus, que vem apas-
centar pessoalmente o seu povo!

Mas, sigamos a Palavra que hoje nos é
anunciada. São Pedro e a Igreja proclamam
com convicção: «Saiba com absoluta certeza
toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e
Messias esse Jesus que vós crucificastes».
Mas, quem é este, constituído Senhor? Por
que foi crucificado? A resposta está na se-
gunda leitura de hoje, nas palavras do próprio
S. Pedro: «Cristo sofreu também por vós,
deixando-vos o exemplo, para que sigais os
seus passos. Ele não cometeu pecado algum
e na sua boca não se encontrou mentira. In-
sultado, não pagava com injúrias; maltratado,
não respondia com ameaças; mas entrega-
va-Se Àquele que julga com justiça. Ele su-
portou os nossos pecados no seu Corpo, no
madeiro da cruz, a fim de que, mortos para o

pecado, vivamos para a justiça: pelas suas
chagas fomos curados. Vós éreis como ove-
lhas desgarradas,mas agora voltastes para o
pastor e guarda das vossas almas». Este é o
nosso Bom Pastor, aquele que deu a vida pe-
las ovelhas e quis morrer para que o rebanho
tivesse vida! Diante de um amor assim, de
uma doação dessas, de um compromisso tão
grande connosco, só podemos fazer a per-
gunta que os ouvintes de Pedro fizeram: «Que
devemos fazer?» E a resposta continua a
mesma: «Convertei-vos e peça cada um de
vós o Baptismo em nome de Jesus Cristo, para
vos serem perdoados os pecados».

Somos cristãos, somos ovelhas do reba-
nho do Bom Pastor! Ele é tudo: é o Pastor e
é também a Porta do redil: só encontra a vida
verdadeira quem entrar por Ele. Há tantos
falsos pastores no mundo actual, tantos sabi-
chões, tantos que, nos meios de comunica-
ção determinam o que é certo e o que é erra-
do, o que é verdade e o que é mentira.

Nós somos cristãos; o nosso Pastor é Cris-
to, aquele que por nós deu a vida, aquele que
diz: «Eu vim para que tenham a vida e a te-
nham em abundância!» Seremos ovelhas des-
se Pastor se escutarmos a sua voz e atender-
mos ao seu chamamento. Seguindo-o, encon-
traremos pastagens para a nossa vida. Mas,
atenção: não poderemos segui-l’O sem a con-
versão do nosso coração, sem nos deixarmos
a nós mesmos, sem rompermos com aquilo
que, no mundo, é modo de pensar e viver con-
trário ao Evangelho. Supliquemos, pois, ao
Bom Pastor, o estado de espírito da ovelha
confiante do Salmo da Missa de hoje: «O
Senhor é meu pastor: nada me falta. Ele me
guia por sendas direitas por amor do seu nome.
Ainda que tenha de andar por vales tenebro-
sos, não temerei nenhum mal, porque Vós
estais comigo.»

Festas da Catequese
Depois de auscultar alguns pais e

Catequistas, este ano as festas da Catequese
serão feitas em conjunto pelas duas Paróquias.
Como para alguns dá mais jeito a festa ser ao
Sábado, essas serão em Vila Chã. Assim, fica
marcado definitivamente as festas para este ano,
do seguinte modo:
2.º Ano – Festa do Pai Nosso ..04 de Junho
às 17h30, na Igreja Paroquial de Vila Chã

3.º Ano – Festa da Eucaristia .  23 de Junho
às 09h30, na Igreja Matriz de Esposende

às 15h00, na Igreja Paroquial de Vila Chã

4.º Ano – Festa da Palavra .....  11 de Junho
às 17h30, na Igreja Paroquial de Vila Chã

6.º Ano – Festa da Fé .............  19 de Junho
às 10h00, na Igreja Matriz de Esposende

8.º Ano – Profissão de Fé .......  26 de Junho
às 09h30, na Igreja Matriz de Esposende

10.º Ano – Festa do Envio .......  02 de Julho
Dia de Festa com outras Paróquias no Monte
de S. Lourenço. De tarde teremos a cami-
nhada que termina  às 17h30, na Igreja Pa-
roquial de Vila Chã com a Eucaristia.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende con-

tinua a funcionar  no seu horário normal de
Verão, que é o seguinte:
Terça ...............................  18h30 – 19h00
Quinta .............................  18h30 – 19h00
Sábado .............................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.


