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Domingo, 21 de abril
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Teresa Gomes Vieira
19h00 — José Inácio Miranda Ferreira e fa-

mília
Segunda, 22 de abril — Só às 16h30
—
Terça, 23 de abril — 19h00
— Maria do Carmo Viana da Cruz (30.º Dia)
— Manuel Pereira da Costa e esposa
— António Gonçalves Losa e família
— Rui Filipe Braga Pinto Macedo
— Custódio Martins, filho Jorge e neto Helder
Quarta, 24 de abril  — Só às 16h30
—

Quinta, 25 de abril  — 19h00
— Maria das Graças Martins Augusto
— Jorge Mendes Vieira
— Maria Idalina Abreu Neto Fernandes
— José Fernando Machado
Sexta, 26 de abril — Só às 16h30
—

Sábado, 27 de abril  — 19h00
— Rui Manuel de Barros Zão (1.º Aniv.º)

Domingo, 28 de abril
10h00 — Paroquianos
12h00 — Santíssimo Sacramento

Início do Lausperene
19h00 — Álvaro de Lima Santos (1.º Aniv.º)

Sábado, 27 de abril

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

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

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

Jesus, o único Bom Pastor,
estabelece com o Seu discípulo

relações de profunda intimidade...

21 a 28 de abril de 2013
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Domingo, 28 de abril

Domingo, 28 de abril

Sábado, 27 de abril

Sábado, 27 de abril

10h00

12h00

20h00

— Rita Chavães
— Mariana Viana
— Ana Rita Sá da Silva

— Da responsabilidade
    dos Adolescentes do 9.º Ano

— Da responsabilidade
dos Adolescentes
do 10.º Ano da Catequese

— Ricardo Silva
—

Serviço de Acólitos

— Francisco Guimarães de Melo
— Maria Helena Agante
— Ana Pereira

10h00

12h00

20h00

— Da responsabilidade
     das crianças e catequistas

do 6.º Ano da Catequese

— Da responsabilidade
     das crianças
     do 2.º e 5.º Ano da Catequese

— José Gonçalo Almeida
—

(In)formação
Semanal 674

Grupo
Nossa Senhora

da Graça



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

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.

Sagrado Lausperene
À semelhança do que aconteceu nos

últimos anos, damos início no próximo
Domingo, na Missa das 12h00, ao nosso
Lausperene iniciado nas comemorações
dos 300 anos dos Lausperenes, que decor-
re na V Semana da Páscoa (este ano de 28
de abril a 5 de Maio).

No dia 5 de maio teremos a nossa Pro-
cissão do Santíssimo Sacramento às 18h00
(o percurso será o mesmo do ano passa-
do), na qual deve participar toda a Cate-
quese à frente do Pálio.

Missa na Misericórdia
Continua suspensa a Missa Dominical

na Igreja da Misericórdia.
Para renovar a reserva eucarística, a

missa de segunda-feira, às 16h30, conti-
nuará a ser celebrada na Igreja da Mise-
ricórdia, a não ser que haja algum fune-
ral, em que será na Igreja Matriz, sendo
marcado outro dia para a Misericórdia.

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.




