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Domingo, 11 de maio
10h00 — Paroquianos
12h00 — Família Areia
19h00 — Maria Luísa da Rocha Vilarinho,

pais e irmãos
Segunda, 12 de maio – 16h30
— Nossa Senhora de Fátima
Terça, 13 de maio  – 19h00
— Nossa senhora de Fátima
— Eugénia Augusta Marcelo Fernandes (1.º

Aniv.º)
— Eugénia Miranda Igreja (1.º Aniv.º)
— Sizinha Vilas Boas Ribeiro
Quarta, 14 de maio – 16h30
— Francisco da Cruz, sogra e cunhado
Quinta, 15 de maio – 19h00
— Nossa Senhora de Fátima
— José Manuel Santamarinha Palmeira (1.º

Aniv.º)
— António Augusto Lopes (1.º Aniv.º)
— José Nibra

Sexta, 16 de maio – 16h30
— Nossa Senhora de Fátima

Sábado, 17 de maio – 19h00
— António Lopes da Silva Miranda
Domingo, 18 de maio
Não há Missa das 10h00 e 12h00

19h00 — António Gonçalves Novo (1.º
Aniv.º)

O Mês de Maria é celebrado às 21h00,
de acordo com o Programa da

Catequese distribuído no início do ano.

Sábado, 17 de maio

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Aprendendo com Jesus,
sejamos bons pastores e pastoras

na família e na sociedade...

11 a 18 de maio de 2014
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Domingo, 18 de maio

Domingo, 18 de maio

Sábado, 17 de maio – 19h00

Sábado, 17 de maio – 19h00

19h00 — Maria Portela Dias Pereira
— Susana Maria Alves Dias

Serviço de Acólitos

— Francisco Guimarães de Melo
— Maria Helena Agante
— Maria Isabel V. Rodrigues

19h00

— 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

(In)formação
Semanal 730
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Grupo Cristo Rei
A Fé Celebrada

Na liturgia deve transparecer o que a comu-
nidade cristã é realmente, isto é, toda ela minis-
terial. Povo de Deus convocado em assembleia
para celebrar os mistérios de Deus oferecidos na
pessoa de Jesus Cristo e realizados pela acção
do Espírito Santo, e que reconhece os dons divi-
nos que lhe são oferecidos em ordem à partilha
fraterna e à missão no meio do mundo.

Por isso, na renovação conciliar, exige-se que
cada um execute na liturgia o que lhe diz respei-
to. Eis o enunciado conciliar: “Nas celebrações
litúrgicas, limite-se cada um, ministro ou simples
fiel, exercendo o seu ofício, a fazer tudo e só o que
é de sua competência, segundo a natureza do rito
e as leis litúrgicas” (SC, 28).

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



4.º Domingo de Páscoa
1.ª Leit. – Act 2, 14a. 36-41;
Salmo – Sal 22 (23), 1-3a. 3b-4. 5. 6;
2.ª Leit. – 1 Pedro 2, 20b-25;
Evangelho – Jo 10, 1-10

Estamos no 4.º Domingo de Páscoa: o
Domingo do Bom Pastor. Jesus apresenta-se
como Porta do redil. Naquele tempo os povo-
ados tinham o seu redil (curral) comunitário,
construído em forma circular. Quando as ove-
lhas entravam, o pastor procurava colocar-se
na abertura por onde o rebanho tinha entrado,
tornando-se assim a própria porta do redil.
Nem pastores nem ovelhas entravam ou saí-
am, a não ser por essa porta/pastor, guarda e
guia do rebanho. Por ela entravam os pasto-
res para guardar e proteger as ovelhas e com
elas saíam para a pastagem, livres e seguras.
Por essa porta não passavam ladrões e salte-
adores do rebanho.

Jesus não é apenas o Pastor verdadeiro,
mas é a Porta das ovelhas e dos pastores. Ele
conhece-nos pelo nome, guia-nos para fora,
caminha à nossa frente. Revela a sua ternu-
ra, mansidão, paciência e amor. Essas quali-
dades costumam acompanhar sempre os pas-
tores, inclusive até à sua entrega à morte.

Uma coisa que é importante não esque-
cer: Jesus é o Pastor que caminha à frente da
ovelha mais avançada, mas que não esquece
a que está mais atrás. Ele distingue, conhece
cada uma das ovelhas. Conhece a sua histó-
ria, o que fizeram, aquilo que são as dificulda-
des, as suas alegrias, as tristezas, as esperan-
ças. Pois conhece a história de cada um como
se fosse único. Pois Jesus não esquece ne-
nhuma das ovelhas. É capaz de estar à frente
da primeira mas jamais esqueceria a que vai
mais atrás. Não é como o ladrão que quer

XIII  Peregrinação Arciprestal
à  S e n h o r a  d a  G u i a
Belinho – 18 de maio de 2014
Conforme já foi anunciado, no próxi-

mo domingo não teremos missa às
10h00, nem às 12h00, para podermos
participar todos na Peregrinação Arci-
prestal à Senhora da Guia, em Belinho.

A concentração junto da Igreja é às
09h30, para começarmos a Peregrinação,
presidida este ano pelo Senhor Arcebis-
po, às 10h00.

Palestra sobre a Família
Subordinada ao tema «A Família à luz

da Igreja em tempo de crise», realiza-se
na próxima quarta-feira, às 21h30, no Au-
ditório Municipal de Esposende, uma
Palestra com a participação do P. António
Vaz Pinto e o Dr. Carlos Aguiar. Vai valer
a pena. Participa!

Um convite especial às famílias com
filhos na escola, a todos os jovens e aos
casais jovens.

Horário do Cartório Paroquial
Esta semana o Cartório Paroquial con-

tinua a funcionar no seu horário normal:
Segunda .........................  18h00 – 18h45
Quinta ............................  18h30 – 19h00
Sábado ...........................  15h00 – 16h00

Em caso urgente podem  contactar pelo
Tlm: 962601317.

roubar, matar, destruir. Jesus é o Bom Pastor
que te quer dar vida, uma vida em abundân-
cia, uma vida feliz.

Pois é preciso estar à escuta. É preciso
querer fazer parte deste rebanho que é a Igre-
ja. O rebanho do Senhor existe hoje na Igreja
que se reúne à volta deste Pastor para comer
os prados mais verdejantes que é a Eucaris-
tia. É Jesus Cristo que se dá em cada Euca-
ristia. Experimenta saboreá-lo, experimenta
ver como é bom estar com Ele, experimenta
perceber como Ele te traz mais vida e vais
experimentar também que à tua volta, a partir
deste convívio com Ele, pois haverá também
mais alegria.

O texto do Evangelho é ainda uma pro-
posta para uma séria revisão: somos lideran-
ças que vamos ao encontro das pessoas, ou
ficamos de braços cruzados à espera que elas
venham? Saímos rumo às pastagens do mun-
do, passando por Jesus e pelo seu projeto, ou
levamos a ideologia imperialista que domina
hoje? Sabemos discernir entre pastores e as-
saltantes? Cedemos à tentação de nos servir
do povo para subir na vida?

No mundo marcado por tantos ódios e vin-
ganças, a Primeira Carta de Pedro convida-
nos a sermos modelos de paciência, tolerân-
cia, benignidade e perdão. Convida-nos a ter
os mesmos sentimentos de Cristo, a perdoar
a quem nos fizer mal e suportar com paciên-
cia os sofrimentos por causa da fé.

Nós, cristãos, devemos enfrentar o sofri-
mento por solidariedade com os que sofrem e
com Jesus Pastor e Guardião. Ele não se re-
voltou, não mentiu, não ameaçou. Como Cor-
deiro carregou o pecado dos outros, para abrir
o caminho da vida, pela sua morte.

Como ser bons pastores e pastoras nas
nossas famílias e na sociedade? Aprendendo
com Jesus, vamos meditar, durante a sema-
na, o capítulo dez do Evangelho de São João.




