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PÁSCOA 

LEITURA I: 
ACT 4,8-12

SALMO 
117 (118)
REFRÃO: A 

PEDRA QUE OS 
CONSTRUTORES 

REJEITARAM 
TORNOU-
SE PEDRA 
ANGULAR.

LEITURA II
1 JO 3,1-2

EVANGELHO SEGUNDO S. JOAO 10, 11-18

“DOMING DO BOM PASTOR“

Naquele tempo, disse Jesus. “Eu 
sou o Bom Pastor. O bom pastor 
dá a vida pelas suas ovelhas. O 
mercenário, como não é pastor, 
nem são suas as ovelhas, logo que 
vê vir o lobo, deixa as ovelhas e 
foge, enquanto o lobo as arrebata 
e dispersa. O mercenário não 
se preocupa com as ovelhas. 
Eu sou o Bom Pastor: conheço 
as minhas ovelhas e as minhas 
ovelhas conhecem-Me, do mesmo 
modo que o Pai Me conhece e Eu 

conheço o Pai; Eu dou a minha 
vida pelas minhas ovelhas. Tenho 
ainda outras ovelhas que não são 
deste redil e preciso de as reunir; 
elas ouvirão a minha voz e haverá 
um só rebanho e um só Pastor. Por 
isso o Pai Me ama: porque dou a 
minha vida, para poder retomá-
la. | Ninguém Ma tira, sou Eu que 
a dou espontaneamente. Tenho o 
poder de a dar e de a retomar: foi 
este o mandamento que recebi de 
meu Pai”.

DO

In Dehonianos

O 4º Domingo da Páscoa é 
considerado o “Domingo do Bom 
Pastor”, pois todos os anos a 
liturgia propõe, neste domingo, um 
trecho do capítulo 10 do Evangelho 
segundo João, no qual Jesus é 
apresentado como “Bom Pastor”. É, 
portanto, este o tema central que a 
Palavra de Deus põe, hoje, à nossa 
reflexão. | O Evangelho apresenta 
Cristo como “o Pastor modelo”, 
que ama de forma gratuita e 

desinteressada as suas ovelhas, até 
ser capaz de dar a vida por elas. As 
ovelhas sabem que podem confiar 
n’Ele de forma incondicional, pois 
Ele não busca o próprio bem, mas 
o bem do seu rebanho. O que é 
decisivo para pertencer ao rebanho 
de Jesus é a disponibilidade para 
“escutar” as propostas que Ele faz 
e segui-l’O no caminho do amor e 
da entrega.Donativos 
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25 DE ABRIL — DOM
Festa da Palavra

10h

1 DE MAIO — SAB
S.José Operário

HORÁRIO GERAL PARÓQUIA
ACOLHIMENTO E CARTÓRIO 

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 18h 
SAB — 10h › 11h

CONFISSÕES
IGREJA DE STO. ANTÓNIO 

2ª a SÁB — 10h › 11h 

IGREJA SRA. BOA NOVA
2ª a 6ª — 18h30 › 19h

MISSAS
DOMINGO

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 8h 
IGREJA SRA. BOA NOVA - 10h, 11h30, 

13h, 18h, 19h15 
SÁBADO

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 9h30
IGREJA SRA. BOA NOVA - 19h (ves-

pertina)
 SEG A SEX

IGREJA DE STO. ANTÓNIO - 9h30
IGREJA SRA. BOA NOVA - 19h



A mansidão e a 
ternura do Bom 
Pastor
HOMÍLIA DO PAPA FRANCISCO 
EM 3 DE MAIO 2020
Três semanas após a 
Ressurreição do Senhor, 
a Igreja celebra hoje, no 
quarto domingo de Páscoa, 
o domingo do Bom Pastor, 
Jesus Bom Pastor. Isto faz-me 
pensar em tantos sacerdotes, 
pastores no mundo, que dão a 
vida pelos fiéis, também nesta 
pandemia, muitos. E penso 
também noutros pastores que 
se preocupam com o bem do 
povo: os médicos. Falamos 
de médicos, daquilo que 
fazem, durante o serviço. Que 
o exemplo destes pastores 
sacerdotes e “pastores 
médicos” nos ajude a cuidar 
do santo povo fiel de Deus. 
| Mas quando há um bom 
pastor que leva em frente, 
há o rebanho que vai em 
frente. O bom pastor ouve 
o rebanho, guia o rebanho, 
cura o rebanho. E o rebanho 
sabe distinguir os pastores, 
não erra: o rebanho confia no 
bom pastor, confia em Jesus. 
Só o pastor que se assemelha 
a Jesus dá confiança ao 
rebanho, porque Ele é a 
porta. O estilo de Jesus deve 
ser o estilo do pastor, não há 
outro. | Um dos sinais do bom 

Pastor é a mansidão. O bom 
pastor é manso. Um pastor que 
não é manso não é um bom 
pastor. Ele tem algo escondido, 
porque a mansidão se mostra 
como é, sem se defender. Pelo 
contrário, o pastor é terno, tem 
essa ternura da proximidade, 
conhece todas as ovelhas pelo 
nome e cuida de cada uma 
como se fosse a única, a ponto 
que, ao chegar a casa depois de 
um dia de trabalho, cansado, 
percebe que lhe falta uma, sai 
para trabalhar outra vez para a 
procurar e [encontrá-la] leva-a 
consigo, carrega-a sobre os 
ombros (cf. Lc 15, 4-5). Este 
é o bom pastor, este é Jesus, 
que nos acompanha a todos no 
caminho da vida. E esta ideia 
do pastor, esta ideia do rebanho 
e das ovelhas, é uma ideia 
pascal. A Igreja, na primeira 
semana da Páscoa, canta aquele 
lindo hino para os recém-
batizados: “Estes são os novos 
cordeiros”, o hino que ouvimos 
no início da Missa. É uma ideia 
de comunidade, de ternura, 
de bondade, de mansidão. É 
a Igreja que Jesus quer, e Ele 
salvaguarda esta Igreja. | Este 
é um domingo bonito, é um 
domingo de paz, é um domingo 
de ternura, de mansidão, 
porque o nosso Pastor cuida de 
nós. «O Senhor é meu pastor, 
nada me faltará». (Sl 22, 1).

APONTAMENTO
DA SEMANA

O mundo utiliza-nos, Deus valoriza-nos. 
O mundo serve-se de nós, Deus serve-nos. 

Mas estes postulados não dispensam a nossa 
experiência; este conhecimento, esta certeza, 

ou é o caminho pessoal da vida de todo o cristão, 
num movimento constante, que nos provoca e atrai - 

a reconhecer o favor, a estima de Deus por nós -, 
ou não resiste ao impacto do tempo. Como reza o 

salmo, “mais vale refugiar-se no Senhor, 
do que fiar-se nos homens”

QUANDO ACONTECE A JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 
(JMJ)?

Acontece todos os anos a nível diocesano, 
por altura do Domingo de Ramos, e a partir 
de 2021 no Domingo de Cristo Rei. A cada 
dois, três ou quatro anos ocorre como 

um encontro internacional, numa cidade escolhida pelo 
Papa, sempre com a sua presença. Reúne milhares de 
jovens para celebrar a fé e a pertença à Igreja. Em 2023, 
este encontro internacional será acolhido por Portugal, 
na cidade de Lisboa.

S. José operário
NOTA HISTÓRICA
O primeiro de Maio, 
considerado hoje na Europa 
o dia da «Festa do trabalho», 
foi, durante muitos anos, 
nos fins do século XIX e 
princípios do século XX, 
um dia de reivindicações e 
mesmo de lutas violentas 
pela promoção da classe 
operária. | A Igreja que se 
mostrou sempre sensível 
aos problemas do mundo 
do trabalho, quis dar uma 
dimensão cristã a este dia. 
Nesse sentido, Pio XII, em 
1955, colocava a «Festa do 
trabalho» sob a protecção 
de S. José, na certeza de 
que ninguém melhor do 

que este trabalhador 
poderia ensinar aos outros 
trabalhadores a dignidade 
sublime do trabalho. | 
Operário durante toda 
a sua vida, S. José teve 
como companheiro de 
trabalho, na oficina de 
Nazaré, o próprio Filho 
de Deus, Jesus Cristo. | E 
foi, na verdade, Jesus que 
lhe ensinou que o trabalho 
nos associa ao Criador, 
dando-nos a possibilidade 
de aperfeiçoar a natureza, 
de acabar a criação divina. 
O trabalho é um serviço 
prestado aos irmãos. O 
trabalho é um meio de 
nos associarmos à obra 
redentora de Cristo. 
(Gaudium et Spes, 67).

PALAVRAS COM ESPÍRITO
Alegria

O ser-humano sabe que não foi feito para a tristeza. Salvo 
alguma condição psicológica particular, sentimos sempre a 
tristeza, ou os acontecimentos que a motivam, como algo 
errado, indesejável, estranho a um mundo bom e justo. 
Esperamos que passe, que possa dar lugar à alegria e que 
esta, sim, dure para sempre. Caímos, por vezes, no erro de 
querer precipitar a alegria, procurando formas de apagar da 
consciência as razões da tristeza e sobrepô-las com emoções 
fortes que provoquem certa euforia, distraindo-nos da nossa 
dor. Não será mais que adiar o encontro com as feridas que, 
lá no fundo, ainda carregamos. A alegria cristã não elude as 
feridas. É a alegria pascal dos discípulos que no Domingo de 
Páscoa reconhecem o Senhor Ressuscitado pelas feridas 
que traz nas mãos, nos pés e no lado. Alegram-se na glória 
d’Aquele que trespassaram. Alegram-se também pela 
promessa de que, pela fé no Ressuscitado, as suas próprias 
feridas serão tocadas e curadas pelo mistério da ressurreição..
Padre João


