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Domingo, 26 de abril
10h00 — Paroquianos
12h00 — Manuel Ferreira Ramos (1.º Aniv.º)

— Intenção Particular

19h00 — Rui Manuel Barros Zão e família
Segunda, 27 de abril – 16h30
— Maria da Conceição Meira Vila Chã

Terça, 28 de abril – 19h00
— Geraldo Malgueiro da Silva (1.º Aniv.º)
— Sagrado Coração de Jesus
— António Inácio da Costa
— S. Judas Tadeu
Quarta, 29 de abril – 16h30

Na Igreja da Misericórdia
— José Guerra Laranjeira
Quinta, 30 de abril – 19h00
— Pedro Santamarinha dos Santos (30.º Dia)
— Maria José Ferreira Oliveira e sogros
— Manuel José Fino de Barros Lima
Sexta, 01 de maio – 16h30
— S. José e Nossa Senhora de Fátima
21h00 – Mês de Maria (toda a catequese)
Sábado, 02 de maio – 19h00
— Maria da Silva Duarte
Domingo, 03 de maio
10h00 — Paroquianos
12h00 — Maria Amélia Ferreira Rodrigues

Areia e família
Início do Lasperene
Adoração do Santíssimo até às 19h00

19h00 — Sagrado Coração de Jesus

Sábado, 02 de maio

S.ta Maria dos Anjos
— Esposende —

Serviço de Leitores

Serviço de Limpeza

Intenções das Missas

Todas as nossas aflições
devem ser depositadas

nas mãos do Bom Pastor...

26 de abril a 03 de maio de 2015

E
st

e 
In

fo
rm

at
iv

o 
po

de
 s

er
 c

on
su

lta
do

 e
m

: 
ht

tp
://

pa
ro

qu
ia

de
sp

os
en

de
.w

or
dp

re
ss

.c
om

/in
fo

rm
ac

ao
-s

em
an

al
/

Domingo, 03 de maio

Domingo, 03 de maio

Sábado, 02 de maio – 19h00

Sábado, 02 de maio – 19h00

10h00

12h00

19h00— Maria Portela Dias Pereira
— Mariana Ferreira Loureiro

Serviço de Acólitos

— Maria Georgete
— Isabel Monteiro
— Georgete Cruz

10h00

12h00

19h00

— Da responsabilidade
     dos Catequistas e crianças

do 5.º Ano da Catequese

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

(In)formação
Semanal 780

— Da responsabilidade
     dos Adolescentes do 8.º Ano
— Inês de Melo Losa Ferreira
— Ana Cristina Almeida

— Maria Emília Vilarinho
— Inês Zão
— Leandra Rodrigues

— Da responsabilidade
     dos adolescentes
     do 9.º Ano da Catequese
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Grupo
Santa Maria
dos Anjos

http://
http://paroquiadesposende.wordpress.com/informacao-semanal/


4.º Domingo de Páscoa
1.ª Leit. – Act 4, 8-12;
Salmo – Sal 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.

Neste domingo, a Liturgia da Igreja convi-
da-nos a refletir sobre a figura de Jesus o
Bom Pastor.

A figura do Bom Pastor é uma das figuras
mais antigas da iconografia católica, que re-
presenta uma grande riqueza da parábola do
capítulo 10 de São João, lido todos os anos no
quarto domingo da Páscoa. Neste ano litúrgico
B, a figura que nos apresenta é a de Cristo
que nos ama e dá a sua vida por todos nós.

Jesus apresenta-se como o único capaz de
guiar e salvar o povo, levando ao extremo o
Seu amor, dando a Sua vida pela redenção da
humanidade. E como se não bastasse dar a
vida como prova do seu amor, Jesus afirma
que tem o poder de retomar a vida – promes-
sa da Ressurreição – para que, pelos Seus
méritos, todos tenhamos a vida em plenitude
por toda a eternidade.

A figura do Bom Pastor é a mesma figura
de Jesus Salvador. O povo que ouviu o Divino
Mestre conhecia bem a vida dos pastores,
tendo em vista que o povo era de origem ru-
ral. O pastor era aquele que conduzia as suas
ovelhas até às verdes pastagens, como poeti-
camente descreve o Salmista. Ser um bom
pastor é ser aquele que apresenta às ovelhas,
ou seja, ao povo de Deus, a Salvação que nos
veio pela Morte de Jesus, confirmada na sua
Ressurreição.

Por isso, a Missa de hoje tem um signifi-
cado especial de salvação, de céu, de vida
eterna, de amizade permanente com Deus. E

nós só alcançaremos este pedacinho do céu
ouvindo, pondo em prática os ensinamentos
de Jesus, confirmados diariamente e reafir-
mados pela acção pastoral de Cristo Bom Pas-
tor pelo seu Vigário, o Papa, pelos Bispos, e
pelos Párocos em cada comunidade de fiel.

O Bom Pastor é o próprio Cristo. Como
tal, morreu na cruz pela salvação da humani-
dade. Aqui reside, pois, a novidade cristã: o
verdadeiro, o bom, o justo e o santo pastor é
capaz de morrer para que as suas ovelhas
tenham vida e a tenham em abundância.

No Evangelho Jesus fala do empregado
mercenário e do dono das ovelhas. Ora, sabe-
se que o dono, normalmente, é quem cuida
melhor do seu rebanho. O empregado, por
mais dedicado que seja, deixará sempre a
desejar. Essa exposição, de forma muito di-
dática, apresenta-nos o cuidado que Jesus tem
para connosco, que constituímos a sua grei.
Desta forma, Jesus tratará aqueles que ade-
rirem ao projeto de salvação.

A salvação que entra em nossa casa pela
parábola do Bom Pastor é cheia de simbolis-
mos e de significados festivos. O céu é uma
festa permanente, onde não há distinção mes-
quinha do mundo moderno, de dinheiro, de
poder, de prazer. No céu, há a edificação de
uma comunidade de fiéis que partilham tudo
em comum, preocupando-se uns com os ou-
tros, como o Pastor se preocupa com as suas
ovelhas.

Todas as nossas aflições devem ser depo-
sitadas nas mãos do Senhor Jesus, do Bom
Pastor. Assim canta a liturgia: “O Senhor é
meu Pastor, nada me faltará” (Sl 23,1). De-
positando nas mãos de Deus a confiança da
nossa vida, do nosso compromisso no projeto
do Céu que é a salvação, todos nós comere-
mos do alimento que brota das verdes pasta-
gens de Jesus: a Eucaristia.

Mês de Maria
À semelhança dos anos anteriores, e con-

forme já foi dado a conhecer aos pais das
nossas crianças e adolescentes, o Mês de
Maria será orientado pela Catequese de se-
gunda a sexta, às 21h00, com a seguinte or-
ganização:
Segunda-feira ....................  5.º e 6.º Ano
Terça-feira .........................  4.º e 7.º Ano
Quarta-feira .......................  3.º e 8.º Ano
Quinta-feira .......................  2.º e 9.º Ano
Sexta-feira .......................  1.º e 10.º Ano
Sábado e Domingo ...........  Comunidade

À semelhança dos anos anteriores, no
dia 1 de maio é para toda a Catequese.

Matrículas na escola...
...e na Catequese Paroquial

Decorrem de 15 de abril e até 15 de ju-
nho as matrículas para o pré-escolar e para
o 1.º ano de escolaridade.

No acto da Matrícula os Encarregados de
Educação cristãos devem pedir a matrícula
na aula de EMRC (Educação Moral e Reli-
giosa Católica).

As matrículas na Catequese decorrem de
acordo com  o Calendário já estabelecido.

Visita  a S. Tiago de Compostela
No dia 1 de Junho realiza-se uma Visita

(Passeio/Peregrinação) a S. Tiago de
Compostela. Os interessados devem inscrever-
se no Cartório Paroquial. até ao dia 16 de
maio. O preço da viagem é de 20,00 € por
pessoa.




