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Domingo, 29 de abril

10h00 — Paroquianos

12h00 — José Maria de Barros Lima da
Costa (30.º Dia)

19h00 — Família Areia

Segunda, 30 de abril — só às 16h30

— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Terça, 01 de maio  — 19h00

— Nossa Senhora de Fátima
— S. José Operário
— S. Judas Tadeu
— Maria Beleza Patrão
— Américo Fernando de Carvalho

Quarta, 02 de maio — só às 16h30

— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Quinta, 03 de maio — 19h00
—

Sexta, 04 de maio — só às 16h30
— Intenções de Mons. Baptista de Sousa

Sábado, 05 de maio — 19h00

— Maria da Costa Dias e Silva, marido e filho

Domingo, 06 de maio

10h00 — Paroquianos

12h00 — Maria Emília Pinto Vilarinho
Missa do Senhor (início do Lausperene)

Adoração do Santíssimo até às 19h00.
O Lausperene prossegue, depois, durante

a semana, com programa a divulgar.

19h00 — José Martins Rodrigues

Sábado, 05 de maio

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Domingo do Bom Pastor:
que lugar ocupa o Bom Pastor
na vida da nossa comunidade?

29 de abril a 6 de maio de 2012
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Domingo, 06 de maio

Domingo, 06 de maio

Sábado, 05 de maio

Sábado, 05 de maio

10h00

12h00

19h00

— Catarina Jardim
— Rita Chavães
— Mariana Viana

— Da responsabilidade
dos Adolescentes do 7.º Ano

—  Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 8.º Ano da Catequese

—
—

Serviço de Acólitos

— Maria Georgete
— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
dos crianças e Catequistas
do 6.º  Ano da Catequese

— Da responsabilidade
das crianças
do 3.º e 4.º Ano da Catequese

—
—
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OutrOutrOutrOutrOutros assuntosos assuntosos assuntosos assuntosos assuntos
4.º Domingo de Páscoa
Domingo do Bom Pastor

1.ª Leit. – Act 4, 8-12;
Salmo 117, 1 e 8-9. 21-23. 26 e 28cd e 29;
2.ª Leit. – 1 Jo 3, 1-2;
Evangelho – Jo 10, 11-18.

A partir deste domingo será o evangelho
de S. João que nos acompanhará na celebra-
ção da Páscoa. Hoje, o texto evangélico é ti-
rado do capítulo 10, onde nos é apresentada a
imagem do bom pastor. O pastor da parábola
aparece como alguém que dá a vida por nós e
como alguém por quem vale a pena deixar tudo
para o seguir. O texto apresenta-nos o Res-
suscitado como o bom pastor, o pastor que tem
uma relação particular com cada um de nós,
aquele que vai à frente da comunidade dos seus
discípulos. Ao mesmo tempo, é-nos apresen-
tada a condição necessária para ser discípulo.
Esta é uma boa ocasião para nos interrogar-
mos que lugar ocupa o Bom Pastor na vida da
nossa comunidade? Vejamos:

1.º – Quando nos reunimos, é Jesus Cris-
to quem preside. O ministério do presbítero é
tornar presente sacramentalmente esta reali-
dade, ou seja, para tornar presente que a Igre-
ja e tudo o que nela fazemos é um dom que
recebemos. Mas, a presidência do presbítero
não se reduz somente à liturgia, porque a vida
cristã e a pastora não se reduzem à liturgia.
Esta presidência tem de ser vivida à maneira
do pastor "dá a vida pelas suas ovelhas".

2.º – Quando escutamos a Palavra, é
Jesus que escutamos. Como é importante o
evangelho e o conjunto da Palavra de Deus na
vida da comunidade e na vida de cada um dos
cristãos. Daqui advém a importância e a pre-

Comissão de SComissão de SComissão de SComissão de SComissão de S..... J J J J Joãooãooãooãooão
demissionáriademissionáriademissionáriademissionáriademissionária

Depois de aprovada a Comissão, o Pro-
grama e Orçamento da Festa de S. João, na
reunião da Fábrica da Igreja de 15 de abril, no
dia 23 de abril, pelas 09h30, apresentaram-se
no Cartório Paroquial dois elementos da mes-
ma comissão discutindo as orientações dadas
pela Fábrica da Igreja a que não se querem
submeter. Tendo rasgado os próprios docu-
mentos que lhes tinham sido entregues pela
Fábrica da Igreja através do Pároco, disse-
ram que já não havia Comissão nem festa.

Se alguém quiser assumir a Comissão, que
o faça até ao próximo Domingo, dia 6 de
maio, antes da reunião da Fábrica da Igreja,
que é às 20h00. Caso contrário, poderá não
haver festa.

FFFFFororororormação Bíbmação Bíbmação Bíbmação Bíbmação Bíblicalicalicalicalica
D. Anacleto de Oliveira, bispo de Viana

do Castelo, volta a estar connosco na pró-
xima quinta-feira, às 21h00, no Centro Pa-
roquial de Esposende para a Formação
Bíblica. A nossa participação, infelizmen-
te, tem sido reduzida.

Horário do Cartório Paroquial
Tendo em conta a receção à Senhora

da Guia em Vila Chã, no próximo sábado,
esta semana o horário do Cartório será:
Terça ...............................  18h30 – 19h00
Quinta .............................  18h30 – 19h00

paração dos leitores, a acústica, a aparelha-
gem sonora na celebração. Na vida comunitá-
ria, será que dedicamos tempo para ler e apro-
fundar o evangelho? É necessário utilizar to-
dos os meios para se torne possível o que Je-
sus disse: "as minhas ovelhas conhecem-me".

3.º – A mesa da Eucaristia é para parti-
lhar, para dar e receber. Da nossa parte, colo-
camos a vida sobre o altar, com o pão e o vi-
nho. Não se trata, pois, de receber "coisas"
que, depois iremos buscar, mas de oferecer a
própria vida para seja transformada pelo mes-
mo Espírito que transforma o pão e o vinho.
Da parte de Jesus, o Bom Pastor, "dá a vida"
pelas suas ovelhas. Mas, há que não esquecer
outro aspeto de partilha. Não há um dar e re-
ceber verdadeiros na mesa eucarística se isso
não nos implicar no dar e receber da vida de
todos os dias, sobretudo com os mais necessi-
tados.  Partilhar o pão eucarístico e partilhar o
"pão de cada dia" são inseparáveis.

4.º – É Jesus Cristo que nos envia, no
fim da missa, depois de nos dar o pão da Pala-
vra e o pão da Eucaristia. Não é nossa inicia-
tiva de ir pelo mundo a anunciar e a testemu-
nhar a Boa Nova. Não teríamos qualquer re-
sultado positivo desta missão. Jesus vai à nos-
sa frente. Ele, pelo Espírito, nos precede e nos
conduz como Bom Pastor.

Além da parábola do Bom Pastor, a cele-
bração deste domingo é marcada também pelo
texto dos Atos dos Apóstolos, que está cen-
trado em Jesus Cristo: "em nenhum outro há
salvação". O salmo responsorial destaca as
palavras de Pedro que escutámos na primeira
leitura: "A pedra que os construtores rejei-
taram tornou-se pedra angular". Ele é a
pedra angular porque nos salvou e é em Jesus
que se alimenta a nossa esperança que con-
siste em ver "Deus tal como Ele é", como
nos diz S. João na segunda leitura.


