
REFLETIR A PALAVRA
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 refl exão.
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 confi ar 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.
A primeira leitura afi rma que Jesus é o único Salvador, já que 
“não existe debaixo do céu outro nome, dado aos homens, pelo 
qual possamos ser salvos” (neste “Domingo do Bom Pastor” 
dizer que Jesus é o “único salvador” equivale a dizer que Ele é 
o único pastor que nos conduz em direcção à vida verdadeira). 
Lucas avisa-nos para não nos deixarmos iludir por outras fi guras, 
por outros caminhos, por outras sugestões que nos apresentam 
propostas falsas de salvação.
Na segunda leitura, o autor da primeira Carta de João convida-
nos a contemplar o amor de Deus pelo homem. É porque nos 
ama com um “amor admirável” que Deus está apostado em levar-
nos a superar a nossa condição de debilidade e de fragilidade. 
O objectivo de Deus é integrar-nos na sua família e tornar-nos 
“semelhantes” a Ele.
Cf. http://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=1997]
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AGENDA PARO QUIAL
AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 25/04-10h30 – Eucaristia em Balasar – 14º Aniversário 
da Beatifi cação de Alexandrina;
Dia 27/04-16h00 – Matrimónio;
Dia 28/04-10h00 – Festa da Luz – 1º Ano de Catequese; 
Dia 28/04-12h00 – Matrimónio; 
Dia 28/04-15h30 – Batismo; 
Dia 28/04-15h30 – Eucaristia na capela do Bairro dos 
Pescadores; 
Dia 29/04-12h00 – Festa da Palavra – 4ºano da Catequese; 
Dia 29/04-13h00 – Batismo; 

DIA DA PARÓQUIA 2018 - A nossa comunidade, como vem 
sendo habitual, celebra hoje o Dia da Paróquia. Este ano, 
aceitando a proposta arquidiocesana de refl etir a virtude 
da Esperança, tentaremos fazer uma viagem pela História 
de Vila do Conde, destacando alguns momentos nos quais 
ações motivadas justamente pela Esperança ajudaram a 
defi nir quem somos hoje, tanto do ponto de vista cultural 
como religioso. Pelas 15h30m horas, somos todos convi-
dados a encontrar-nos na Igreja de Santa Clara para uma 
tarde em ambiente de família paroquial. 

50º ANIVERSÁRIO DO CPM - No próximo dia 19 de maio o 
Curso de Preparação para o Matrimónio do Arciprestado 
de Vila do Conde/Póvoa de Varzim celebra o seu 50º an-
iversário. Mais informações e inscrições no Cartório Pa-
roquial até ao dia 30 de abril. 

VOTO DE PESAR - A Paróquia de São João Baptista de Vila 
do  Conde torna pública  a aprovação, por unanimidade, 
em Conselho Pastoral Paroquial, do Voto de Pesar pelo 
falecimento do Sr. Eduardo Casais.
Pela  dedicação, trabalho e determinação em prol da 
nossa Comunidade, o nosso eterno agradecimento. Apre-
sentamos, também, as nossas condolências aos  seus fa-
miliares, incansáveis colaboradores da nossa Paróquia.  

PEREGRINAÇÃO PAROQUIAL A FÁTIMA - Este ano, a Per-
egrinação Anual a Fátima acontecerá nos dias 16 e 17 de 
junho. Todos os paroquianos estão convidados a associ-
arem-se a esta peregrinação, ao encontro de Maria, para 
a contemplar, louvar e ouvir a sua voz. As respetivas in-
scrições serão feitas no Cartório Paroquial, a partir do dia 
09 de abril e terminarão no dia 26 de maio.
Os preços estipulados para esta peregrinação são os se-
guintes: Quarto individual: 100 Euros; Quarto duplo: 85 
Euros: Quarto triplo: 85 Euros; Quarto quadruplo: 85 Eu-
ros.
Os valores são individuais e incluem transporte e aloja-
mento em regime de pensão completa.

TERÇO – Dia 23: Mª Clarisse Alves; Dia24: Isabel C. Veiga; 
Dia 25: LIAM Dia 26: Alzira Baptista; Dia 27: Cândida 
Machado; Dia 28: Marcelino Vidal; Dia 29: Edite Matos.

DESTAQUE
PÁSCOA 2018
“PASSOS DE ESPERANÇA: LIBERTAR PARA 
CAMINHAR”.
Preciso de calçar as galochas de Bom Pastor, que aceita 
pisar todo o tipo de terreno para alcançar o irmão mais 
afastado e desorientado. Hoje, terei um gesto de gratidão 
para com um sacerdote mais idoso ou sozinho ou para 
com o meu próprio pároco. E oferecer-me-ei para, mesmo 
que só por uns instantes, o acompanhar em alguma das 
suas tarefas diárias: uma celebração, uma visita, uma ora-
ção, uma reunião ou até um café ou uma refeição. Se não 
mais, meditarei um pouco sobre a sua missão e rezarei 
para que seja um Bom Pastor!

EXORTAÇÃO “GAUDETE ET EXSULTATE” - Na terceira 
Exortação Apostólica do seu Pontifi cado, o Papa Francis-
co recorda que «a força do testemunho dos santos con-
siste em viver as Bem-aventuranças e a regra de compor-
tamento do Juízo Final. São poucas palavras, simples, mas 
práticas e válidas para todos, porque o cristianismo está 
feito principalmente para ser praticado e, se é também 
objeto de refl exão, isso só tem valor quando nos ajuda a 
viver o Evangelho na vida diária». Convidando-nos a ser-
mos santos, recomenda ainda a estarmos vigilantes e a 
lutar.
É uma encíclica que deve ser lida com muita atenção, in-
dispensável à nossa formação pessoal, social e religiosa. 
Este importante documento encontra-se disponível no 
Cartório Paroquial.

“TRANSPARÊNCIAS " JOVENS E A ARTE DE DIS"
CERNIR” - Em Transparências reúnem-se vinte entrevis-
tas, colhidas em contexto de dinamização de processos 
de discernimento e de opção vocacional do Seminário 
Maior de Braga. Cada entrevistado - um deles o Diácono 
Filipe - como que se ilumina e se torna fonte de lumino-
sidade com as perguntas que recebe e as respostas que 
dá, em total liberdade, em descontraída dissertação sobre 
os mais variados temas da sua vida e das causas que per-
segue. Da Apresentação colhem-se algumas das razões 
que qualifi cam esta leitura como muito proveitosa, pois 
«trata-se de um contributo de particular relevância para 
o conhecimento dos jovens do tempo presente, e instru-
mento de trabalho para identifi cação dos grandes desa-
fi os que a todos responsabiliza.» 

Pormenor de vitral na Igreja de São João, 
em Ashfi eld, em Nova Gales do Sul, na Austrália

Pode ler estas e outras notícias com maior desenvolvimento no sítio 
da Paróquia em www.paroquiadeviladoconde.pt

Telf 252 640 810 | paroquiaviladoconde@arquidiocese-braga.pt

Zona Industrial de Alto de Pêga, Pavilhão 15, apartado 20, 4481-909 Vila do Conde
Telf 252 640 450 | Tlm 966 345 355 | geral@tipogra� adoave.pt | www.tipogra� adoave.pt
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As primeiras pregações dos 
Apóstolos foram o anúncio 
global de Jesus Cristo e da 
salvação que Ele traz aos ho-
mens. Assim, hoje S. Pedro, 
aproveitando o ensejo que 
se lhe oferece quando se vê 
diante do tribunal judaico, 
declara, alto e bom som, 
que Jesus, a quem os ho-
mens rejeitaram, é a pedra 

fundamental da nova humanidade, é o Salvador esperado, a fonte da 
vida eterna, como o fora já da saúde temporal para o paralítico que Ele 
tinha acabado de curar.  
 

LEITURA I Actos 4, 8-12  

«Em nenhum outro há salvação»     

O tema do Bom Pastor é 
especialmente próprio do 
tempo da Páscoa. A afi r-
mação de Jesus de que “o 
Bom Pastor dá a vida pelas 
suas ovelhas” tornou-se 
realmente palpável na sua 
Morte na cruz. Aí Ele dá a 
vida, oferece-Se em obla-
ção de amor ao Pai pelos 
homens. É na cruz que Ele 

Se revela o Bom Pastor, como é na ressurreição que reconhecemos o 
fruto desse sacrifício redentor. Por isso, a Páscoa é o tempo particu-
larmente consagrado ao louvor e acção de graças.  

EVANGELHO Jo 10, 11-18       

«O Bom Pastor dá a vida pelas suas ovelhas»  

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO 
SEGUNDO SÃO JOÃO     

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 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».     

Palavra da salvação.

Nós somos fi lhos de Deus 
por termos acreditado em 
Jesus Cristo, seu Filho; mas 
esta situação só será, para 
nós, plenamente consciente 
depois desta vida, como, 
para Jesus, a glória da di-
vindade só se manifestou 
plenamente na sua humani-
dade depois da sua Morte e 
Ressurreição. 

LEITURA II 1 Jo 3, 1-2        

«Veremos a Deus tal como Ele é»  

ALELUIA  Jo 10, 14      

Refrão: Aleluia. Repete-se

Eu sou o bom pastor, diz o Senhor: 
conheço as minhas ovelhas 
e as minhas ovelhas conhecem-Me. 

 
    Refrão

LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DE SÃO JOÃO       

Caríssimos: Vede que admirável amor o Pai nos 
consagrou em nos chamarmos fi lhos de Deus. E 
somo-lo de facto. Se o mundo não nos conhece, 
é porque não O conheceu a Ele. Caríssimos, agora 
somos fi lhos de Deus e ainda não se manifestou o 
que havemos de ser. Mas sabemos que, na altura 
em que se manifestar, seremos semelhantes a Deus, 
porque O veremos como Ele é.    

Palavra do Senhor.

LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS 

Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-
lhes: «Chefes do povo e anciãos, já que hoje somos 
interrogados sobre um benefício feito a um enfermo 
e o modo como ele foi curado, fi cai sabendo todos 
vós e todo o povo de Israel: É em nome de Jesus 
Cristo, o Nazareno, que vós crucifi castes e Deus 
ressuscitou dos mortos, é por Ele que este homem 
se encontra perfeitamente curado na vossa 
presença. Jesus é a pedra que vós, os construtores, 
desprezastes e que veio a tornar-se pedra angular. 
E em nenhum outro há salvação, pois não existe 
debaixo do céu outro nome, dado aos homens, pelo 
qual possamos ser salvos».     

Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL   
Salmo 117 (118),1 e 8-9.21-23.26.28cd.29 (R. 22)  

Refrão: A pedra que os construtores rejeitaram 
tornou-se pedra angular.                                                  Repete-se

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 
porque é eterna a sua misericórdia. 
Mais vale refugiar-se no Senhor, 
do que fi ar-se nos homens. 
Mais vale refugiar-se no Senhor, 
do que fi ar-se nos poderosos.                                       Refrão 

 
 


