
Serviço Litúrgico
Segunda, 22 de abril — 19h00
— José Maria Pires Couto (1.º Aniv.º)
— Álvaro Ferreira Coutinho
— Manuel Pires Afonso
— Cecília Martins de Lima
— Elbino Barbosa Miranda, filho e sogros
— Albino Sampaio da Silva
— Manuel da Silva Pires
— Maria Adília de Lemos e marido
— Maria Alice Afonso e família
— Gracinda Antónia Barbosa, mãe, filha e genro
— José Carlos Costa, sogra e Maria do Nasci-

mento
— Augusto Rafael, avós e tia
— Emília Gonçalves Ferreira
— António Gonçalves Júnior e esposa
Quarta, 24 de abril — 19h00
— Álvaro Ferreira Coutinho
— António Gonçalves Jorge Júnior e família
— Manuel Pires Afonso
— Rui Paulo Barbosa Vieira, avó e bisavós
— Joaquim da Silva Vale e sogros
— Maria Lúcia Lisboa Pires e pais
— António Joaquim Pires, esposa e filha
— Ludovina Rosa da Silva, marido e filho
— Carolina Matias da Rocha
— Albino Sampaio Pires Braga, pais e sogros
— Emília Barbosa Miranda e família
— Deolinda da Silva, marido, pais e sogros
— Maria Alves Sampaio, marido e filho
— Amélia Maria Meira Pires
— Ana Gonçalves Ferreira, marido e filhos
Sexta, 26 de abril — 19h00
— Ana Gonçalves Ferreira
— Maria Alves Sampaio
— Amélia Maria Meira Gonçalves Pires
— Maria Gonçalves Penteado
— Laurinda Gonçalves de Lemos
— Maria Alves Ferreira
— Maria Neves Dias
— Maria Elvira Miranda Lima Santos
Sábado, 27 de abril — 17h30
— Almas
Domingo, 28 de abril — 08h30
— Paroquianos
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Intenções das Missas
Sábado, 27 de abril – 17h30

Leitores:

Acólitos:
— Da responsabilidade

das crianças do 2.º e 5.º Ano
Domingo, 28 de abril – 16h00

Leitores:

Acólitos:
— Adolescentes do 9.º Ano

— Da responsabilidade das crianças
e catequistas do 6.º Ano
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Ano da Fé
Pertence ao Filho realizar,

na plenitude dos tempos, o pla-
no de salvação de Seu Pai; tal
é o motivo da sua "missão"."O
Senhor Jesus deu início à sua
Igreja, pregando a Boa Nova do

Reino de Deus prometido desde há séculos nas
Escrituras"(LG 5). Para cumprir a vontade do
Pai, Cristo inaugurou na Terra o Reino dos
Céus. A Igreja "é o Reino de Cristo já pre-
sente em mistério"(LG 3).

"Este Reino manifesta-se nas palavras, nas
obras e na presença de Cristo" (LG 5). Acolher
a palavra de Jesus é "acolher o seu próprio
Reino". O germe e começo do Reino é o
"pequeno Rebanho" (Lc.12,32) daqueles que
Jesus veio convocar em volta de Si e dos
quais é pastor. Eles constituem a verdadei-
ra família de Jesus. Àqueles que  assim jun-
tou à sua roda, ensinou uma nova "manei-
ra de agir", mas também uma oração pró-
pria. (CCE, 763-764).

— Daniela Novo
— Maria dos Anjos Ribeiro
— Adolescentes do 10.º Ano

Jesus, o único Bom Pastor
estabelece com o Seu discípulo

relações de profunda intimidade...



Outros assuntos
4.º Domingo da Páscoa

Domingo do Bom Pastor
1.ª Leit. – Act 13, 14. 43-52;
Salmo – Sal 99 (100), 2. 3. 5;
2.º Leit. – Ap 7, 9. 14b-17;
Evangelho – Jo 10, 27-30.

A Liturgia da Palavra deste 4.º Domingo
da Páscoa  é essencialmente sobre a missão
de Jesus, o Cordeiro de Deus que Se faz
Pastor da Humanidade. Na verdade, da
Pessoa de Cristo se identificam as imagens
do cordeiro-servo de Javé, e do pastor-guia
do Povo em Seu Êxodo religioso.

Na primeira imagem é expressa a proxi-
midade connosco, pela qual o Filho de Deus
quer assemelhar-Se em tudo a Seus irmãos,
partilhar o seu destino até à morte, derraman-
do o Seu Sangue inocente para nos resgatar.

Na outra, é expresso o amor misericordio-
so de Deus que Cristo nos deu a conhecer,
vivo em Sua Pessoa, diversamente dos ou-
tros chefes religiosos e políticos do povo, que
também se apresentavam como pastores em
nome de Deus.

O Pastor supremo das nossas almas per-
correu pessoalmente o itinerário que nos indi-
ca: a “grande tribulação” que tem como
termo – dom gratuito de Deus – uma felicida-
de paradisíaca simbolizada nas “fontes das
águas da vida”.

A 1.ª Leitura, do livro Actos dos Apósto-
los, diz-nos que, desde o princípio, os discípu-
los de Jesus compreenderam que o amor e os
planos de salvação do Bom Pastor eram uni-
versais, abarcavam toda a humanidade.

Por isso S. Paulo, vendo na hostilidade dos
Judeus uma indicação de Deus, volta-se, de-
finitivamente, para os pagãos, no desejo de
continuar a missão de Jesus, estabelecido por

Da Junta de Freguesia
À semelhança de anos anteriores, a Câ-

mara de Esposende vai realizar a atividade,
intitulada “Conviver para Viver” 2013 –
Santos Populares, com um dia de animação
na Quinta da Malafaia, no próximo dia 07 de
Junho de 2013.

Tendo esta iniciativa como título Santos
Populares, significa que o intuito da mesma
é realizar as marchas populares com os ido-
sos do concelho, pelo que gostaríamos de ve-
rificar a participação dos nossos inscritos nes-
sas mesmas marchas.

Os interessados que reúnam as já conhe-
cidas dos anos anteriores, deverão inscrever-
se na secretaria da Junta de Freguesia até ao
dia 16 de Maio.

Horário das Missas
Tendo em conta que estão em atraso vári-

as intenções de missas das Confrarias pelos
irmãos falecidos, passaremos, por enquanto,
a ter missa à segunda, quarta e sexta, pas-
sando a ser celebrada às 19h00.

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial de Esposende está

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

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

Deus luz das nações e Salvador de toda a
Terra.

O Apóstolo estava, na verdade, convenci-
do de que a Igreja tem de ser missionária. Tem
de levar a todos os homens e a todos os povos
sem distinção, a salvação alcançada por Jesus,
como alimento para o seu Povo, como procla-
ma o Salmo Responsorial: “Nós somos o Povo
do Senhor; Ele é o nosso alimento”.

Na 2.ª Leitura, do Apocalipse, o Apóstolo
S. João vem-nos dizer que o cristão, unido
pelo seu Batismo a Cristo, Bom Pastor, parti-
cipa já do triunfo do Ressuscitado. O cristão,
vivendo a fé recebida,  trabalha pela constru-
ção de um mundo melhor, um mundo sem in-
justiças, sem desigualdades, sem divisões,  e
prolonga, no tempo presente, esse mesmo tri-
unfo. Contudo o seu destino é mais glorioso,
pois ultrapassa os horizontes do mundo.  A
vida do cristão, com efeito, é uma caminhada,
sob a direção do Bom Pastor,  para as águas
vivas da vida eterna, para o Céu.  Será aí que
a grande família de Deus, composta de ho-
mens de todas as raça e culturas, se reunirá,
para viver uma felicidade sem sombra, no gozo
pleno do triunfo do Ressuscitado.

No Evangelho S. João diz-nos que aque-
le que pela fé aceitou a Palavra de Jesus e
aderiu à Sua Pessoa, fica estreitamente unido
a Ele. Na verdade, o Senhor Jesus estabele-
ce com o Seu discípulo relações de profunda
intimidade, caracterizadas por um mútuo co-
nhecimento e uma amizade recíproca, que le-
vam a uma comunhão de vida: Jesus comuni-
ca àquele que acredita n'Ele a Sua vida, a vida
mesma de Deus, a via que não morre.

Em virtude desta união com Cristo, o cris-
tão sente-se já salvo em plenitude e, mesmo
no meio das vicissitudes da vida, experimenta
uma inabalável segurança, que tem o seu fun-
damento no próprio poder do Pai, de que Je-
sus participa, pois é um com Ele.




