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Domingo, 15 de Maio

10h00 — Não há Missa
12h00 — Paroquianos
19h00 — João Marcelino de Barros

Segunda, 16 de Maio — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 17 de Maio — 19h00
— Maria do Rosário Costa (1.º Aniv.º)
— Belmira Alves da Silva

Quarta, 18 de Maio — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 19 de Maio — 19h00
— José Inácio Miranda Ferreira, pai e sogros
— Manuel da Silva do Rosário

Sexta, 20 de Maio — Só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 21 de Maio — 19h00
— Maria José Caldas de Amorim (7.º Dia)
— Maria José Viana da Silva Pinto (1.º

Aniv.º)
— Manuel Moreira de Sá

Domingo, 22 de Maio

10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
19h00 — Manuel Gomes Martins e Angelina

André Eiras
• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •

Horário do Cartório Paroquial
O Cartório Paroquial  continua a funci-

onar no seu horário de Verão:
Terça .................................  18h30 – 19h00
Quinta ...............................  18h30 – 19h00
Sábado ..............................  15h00 – 16h00

Sábado, 21 de Maio

• • •    • • •    • • •    • • •    • • •    • • •
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S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Não poderemos seguir o Bom Pastor
sem uma verdadeira conversão

do nosso coração...

(In)formação
Semanal 572

15 a 22 de Maio de 2011Domingo, 22 de Maio

Domingo, 22 de Maio

Sábado, 21 de Maio
— Da responsabilidade

das crianças
do 1.º e 4.º  Ano da Catequese

Sábado, 21 de Maio

10h00

12h00

19h00

10h00

12h00

19h00

— António Jardim
— Joana Jardim
— Catarina Jardim

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 8.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 9.º Ano da Catequese

— Maria da Conceição Esteves
— Pedro Esteves
—
—

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

Serviço de Acólitos

— Georgete Cruz
— Ricardo Cruz
— Maria Helena Agante
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Grupo

Cristo Rei



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 Domin-
go 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
Pleno Pastor: «Eu sou o bom Pastor: o bom
pastor dá sua vida pelas suas ovelhas» (Jo
10,11). Criticando duramente os pastores, isto
é, os líderes do povo de Israel, Deus tinha
prometido vir Ele mesmo pastorear o seu re-
banho. Jesus declara solenemente: «Eu sou o
Bom Pastor!» Ele é o próprio Deus, que vem
apascentar 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 pró-
prio 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; maltrata-
do, não respondia com ameaças; mas entre-
gava-Se Àquele que julga com justiça. Ele
suportou 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 pergun-
ta 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
tenebrosos, 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 Paróqui-
as. 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 Mon-
te de S. Lourenço. De tarde teremos a cami-
nhada que termina  às 17h30, na Igreja Pa-
roquial de Vila Chã com a Eucaristia.

Sagrado Lausperene
À semelhança do que aconteceu no ano

passado, e conforme já foi anunciado,
daremos início ao nosso Lausperene no
próximo Domingo, na Missa das 12h00.

Reeditando o Lauperene comemorativo
dos 300 anos dos Lausperenes, na V Semana
da Páscoa (este ano de 22 a 29 de Maio)
faremos lausperene todos os dias. O programa
será semelhante ao do ano passado.


