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"Eu sou o Bom Pastor"

O Domingo IV da Páscoa é conhecido por Domingo do Bom
Pastor e Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Compreende-
se tal associação das palavras com que Jesus, várias vezes,
Se identifica, no Evangelho deste domingo: "Eu sou o Bom

Pastor". Não um, mas o Bom Pastor.

Celebrar Jesus com este título, é reconhecê-Lo como Único
Salvador e dizer claramente que pretender construir à
margem de Cristo é condenar-se ao fracasso.

Neste tempo que Jesus dedica particularmente aos Seus
discípulos, continua a dizer à Igreja e a cada um de nós: "Eu

sou o Bom Pastor". E cada vez mais é necessário ouvir a Sua
voz, tantas e tão confusas são as vozes que nos chegam a
cada momento e de todos os cantos.

Nas contrariedades do tempo presente e na escuridão em
que por vezes caminhamos, só em Jesus, o Bom Pastor, temos
a certeza de que somos conduzidos por Deus, que nunca
nos abandona ou engana.

Este Domingo também é o Dia Mundial de Oração pelas
Vocações. Sabemos que todos os cristãos são responsáveis
na Igreja. Mas alguns, por vontade de Jesus, estão-Lhe
intimamente ligados no Seu ministério de santificar, conduzir
e ensinar. Oportuno é, pois, pedirmos sempre, mas
particularmente hoje, ao Senhor, que continue a dar ao
Seu Povo pastores segundo o Seu coração.

P. Fausto
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Dia 22 DOMINGO IV DA PÁSCOA (Domingo do Bom Pastor) - Ano B
Act 4, 8-12; Sal 117; 1 Jo 3, 1-2; Jo 10, 11-18
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)
Dia Mundial de Oração pelas Vocações.

Dia 23 SEGUNDA-FEIRA - S. Jorge, mártir – S. Adalberto, bispo e mártir

Act 11, 1-18; Sal 41; Jo 10, 1-10
21h00 Reunião da Direcção do Patronato, em Vilar.

Dia 24 TERÇA-FEIRA - S. Fiel de Sigmaringa, presbítero e mártir
Act 11, 19-26; Sal 86; Jo 10, 22-30

21h30 Catequese de Adultos, no centro paroquial.
21h30 Catequese de adultos de preparação para o Crisma, no centro

paroquial.
21h30 Reunião da Comissão de Festas de Verão, no centro paroquial.

Dia 25 QUARTA-FEIRA - Festa de S. Marcos, Evangelista
1 Pedro 5, 5b-14; Sal 88; Mc 16, 15-20

Feriado Nacional
18h00 Missa em Santiago.

Dia 26 QUINTA-FEIRA - Act 13, 13-25; Sal 88; Jo 13, 16-20
16h00 Missa, na "Casa do Professor".
17h00 Oração pelas Vocações: Exposição do Santíssimo com Vésperas antes

da Missa.

Dia 27 SEXTA-FEIRA - Act 13, 26-33; Sal 2; Jo 14, 1-6

17h00 Missa em Vilar.
21h30 Ensaio do Coro Nossa Senhora da Glória, na Igreja.
21h30 Conferência com o tema: "Santa Joana: um desafio pastoral e um

estímulo à santidade", no Museu.

Dia 28 SÁBADO - S. Pedro Chanel, presbítero e mártir – S. Luís Maria Grignion

de Montfort, presbítero
Act 13, 44-52; Sal 97; Jo 14, 7-14

19h00 Missa vespertina, na Sé.
19h00 Missa vespertina em Santiago.

Dia 29 DOMINGO V DA PÁSCOA - Ano B
Act 9, 26-31; Sal 21; 1 Jo 3, 18-24; Jo 15, 1-8
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)



- OS RITOS DE COMUNHÃO (II)
(audiência de 14 de março 2018)

Dois dedos de Liturgia (59) com o Papa

Com efeito,
quanto pedi-
mos no “Pai-
Nosso” é pro-
longado pela
oração do
sacerdote que,
em nome de
todos, suplica:
«Livrai-nos de

todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a
vossa paz». E depois recebe uma
espécie de selo no rito da paz: em
primeiro lugar, invoca-se de Cristo que
o dom da sua paz faça crescer a Igreja
na unidade e na paz, segundo a sua
vontade; portanto, com o gesto
concreto trocado entre nós,
expressamos «a comunhão eclesial e
o amor recíproco, antes de receber o
Sacramento». A troca do sinal de paz
visa a Comunhão eucarística. Não é
possível comungar o único Pão que nos
torna um só Corpo em Cristo, sem nos
reconhecermos pacificados pelo amor
fraterno. É o Senhor quem concede a
paz: Ele dá-nos a graça de perdoar a
quem nos tem ofendido.

Realiza-se de 28 a 31 de Julho, o Retiro Diocesano
para Doentes em Fátima. Este retiro destina-se a
doentes em tratamentos diversos, em luto, ou outros,
desde que sintam capacidade de nele participar. As
inscrições são abertas, mas limitadas. O prazo de
inscrição termina a 30 de Abril. Para mais informações
contacte a Secretaria da Paróquia.

Retiro para Doentes

A Noite de Variedades é uma inciativa
de angariação de fundos, promovida
pelo Serviço Diocesano de Animação
Missionária (SDAM). Decorre dia 28 de
Abril, às 21h, no Salão D. João
Evangelista de Lima Vidal (Florinhas do
Vouga).
O SADM desenvolve projetos junto das
populações de países mais pobres, na
área da educação e da saúde, na área
da cultura e da defesa dos direitos
fundamentais e da dignidade humana.
Apelamos à vossa generosidade
participando nesta  iniciativa de
angariação de fundos, para que todo
este trabalho de voluntariado
missionário seja possível.
Estamos Juntos do Coração à Missão!

Noite de Variedades

Onde está o teu irmão?

Vestir os nus

(3ª obra de misericórdia)

Segue-se a fração do Pão, que desde
o tempo dos apóstolos conferiu o
nome a toda a celebração da
Eucaristia. Partir o Pão é o gesto
revelador que permitiu aos discípulos
reconhecê-lo depois da sua
ressurreição.

A fração do Pão eucarístico é
acompanhada pela invocação do
«Cordeiro de Deus», figura com a qual
João Batista indicou em Jesus «aquele
que tira o pecado do mundo» (Jo 1,
29). A imagem bíblica do cordeiro fala
da redenção. No Pão eucarístico,
partido pela vida do mundo, a
assembleia orante reconhece o
verdadeiro Cordeiro de Deus, ou seja,
Cristo Redentor, e suplica-o: «Tende
piedade de nós... dai-nos a paz».

«Tende piedade de nós», «dai-nos a
paz» são invocações que, da oração
do “Pai-Nosso” à fração do Pão, nos
ajudam a predispor a alma a participar
no banquete eucarístico, fonte de
comunhão com Deus e com os irmãos.

* continuamos a aguardar as vossas questões em
 doisdedosdeliturgia@gmail.com

A Irmã Dr.ª Ângela Coelho participará
nos III Encontros de Santa Joana – Novos
olhares sobre a Padroeira, no próximo
dia 27, sexta-feira, pelas 21h30, a
ocorrer no Museu de Aveiro.
A Irmã desenvolverá o tema “Santa
Joana: um desafio pastoral, um
estímulo à santidade”. A Postuladora
dos Pastorinhos de Fátima pertence à
Congregação da Aliança de Santa
Maria, com uma casa na Diocese de
Aveiro, em Estarreja.

III Encontros de Santa Joana


