AGENDA PARO QUIAL

AGENDA DO REV. PRIOR PARA A PRÓXIMA SEMANA:
Dia 15/05 - 09h30 - Reunião Arciprestal do Clero;
Dia 18/05 - 11h00 – Eucaristia na Igreja Matriz;
Dia 18/05 - 14h30 – Jornada Vocacional, Espaço
AGROS;
Dia 18/05 - 17h30 – Batismo na Igreja Matriz;
Dia 19/05 - 13h00 – Batismos na Igreja Matriz;
Dia 19/05 - 14h30 – Reunião Preparatória do Passeio
Paroquial 2019.

QUARESMA/PÁSCOA 2019
IV DOMINGO DE PÁSCOA ! “CRES’SER NA
ESPERANÇA " UMA PARÁBOLA DE COMUNHÃO
MISSIONÁRIA”
Na conclusão desta Semana de Oração pelas
Vocações, rezemos pelos que consagram a sua vida
a Deus a agradeçamos a sua entrega autêntica,
perante todas as adversidades. Para que esta
autenticidade incarne também em nós, somos
chamados a continuar a rezar pelas vocações, bem
como a ler e reﬂetir, ao longo de toda a semana, nos
números 90-94 da exortação apostólica Gaudete et
Exsultate do Papa Francisco.
INSCRIÇÕES PARA O 1º ANO DA CATEQUESE
– Preparando, já, o próximo ano de catequese
(2019/2020), anuncia-se aos interessados a abertura
das inscrições para o primeiro ano da catequese.
As mesmas já decorrem no cartório paroquial,
mediante a apresentação da cédula da Vida Cristã/
Certidão de Batismo e uma fotograﬁa da criança.
CENÁCULO MARIANO - No próximo dia 15 de maio
haverá Cenáculo Mariano, pelas 21h, na Igreja do
Desterro. Desta celebração consta recitação do
terço, adoração ao SS Sacramento e Eucaristia
com pregação presidida pelo Rev. Padre José Lima,
franciscano.
ORAÇÃO MARIANA - No dia 24 de maio, dada a
tradição e a cultura dos ranchos folclóricos da
Paróquia de São João Baptista de Vila do Conde que
prevê “disputa” musical a partir das 21h, a Oração
Mariana “Trinta e um dias com Maria” passará para
a Igreja da Misericórdia.
TERÇO – Dia 13: Legião de Maria; Dia 14: João Pateiro;
Dia 15: Grupo Bíblico; Dia 16: Amélia Pereira; Dia
17: Adolfo Lima; Dia 18: Mª José Cruz; Dia 19: Mov.
Carismático.

ORAÇÃO MARIANA
O mês de maio é por excelência o mês dedicado a Maria, a mãe de Jesus. A paróquia de S. João Baptista de
Vila do Conde, consciente da sua importância para os
cristãos como sendo aquela que aponta para Cristo, irá
promover durante o mês de maio a recitação diária do
terço, pelas 21h30, na Igreja Matriz de Vila do Conde,
para todas as famílias, em unidade com todos os movimentos da nossa comunidade paroquial. Participe para
que possamos ser mais família Cristã, MAIS FAMÍLIA
PAROQUIAL.
Teremos também recitação do terço na capela de São
Roque às 15h e na Capela de Formariz às 18h de segunda a sábado ( nos domingos 05 e 19 de maio será
8h30 e nos domingos 12 e 26 de maio será às 9h).
DATA
13 - Segunda-feira
14 - Terça-feira

CNE – Agrupamento 439

16 - Quinta-feira

Conselho Económico Paroquial

19 - Domingo
20 - Segunda-feira
21 - Terça-feira
22 - Quarta-feira
23 - Quinta-feira
24 - Sexta-feira
25 - Sábado
26 - Domingo
27 - Segunda-feira
28 - Terça-feira
29 - Quarta-feira
30 - Quinta-feira
31 - Sexta-feira

CICLO C
ANO XL - N.º24

Confraria Nossa Senhora da Guia
Renovamento Carismático / Apostolado da Oração

18 - Sábado

DOMINGO IV DA PÁSCOA
12 DE MAIO DE 2019

MOVIMENTO

15 - Quarta-feira
17 - Sexta-feira

FOLHA DOMINICAL

Crisma 2019
Movimento dos Leitores
Catequese - 5º Ano
Colaboradores Igreja Matriz
Movimento dos Acólitos
Fraternidade Nuno Álvares Pereira

“O Bom Pastor entre dois Anjos” – Mosaico bizantino do século VI –
Basílica de Santo Apolinário Novo em Ravenna, Itália

Zeladores
Catequese - 2º Ano [na Igreja da Misericórdia]
Catequese Adolescência
Ministros Extraordinários da Comunhão
Legião de Maria – LIAM
Colaboradores e Voluntários da Paróquia
Grupo da Imaculada
Catequistas
Procissão de Velas em Formariz

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@tipografiadoave.pt | www.tipografiadoave.pt

REFLETIR A PALAVRA
O quarto Domingo do Tempo Pascal é considerado
o “Domingo do Bom Pastor”, pois todos os anos a
liturgia propõe 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 hoje nos propõe.
O Evangelho apresenta Cristo como o Bom Pastor,
cuja missão é trazer a vida plena às ovelhas do seu
rebanho; as ovelhas, por sua vez, são convidadas a
escutar o Pastor, a acolher a sua proposta e a segui-l’O.
É dessa forma que encontrarão a vida em plenitude.
A primeira leitura propõe-nos duas atitudes
diferentes diante da proposta que o Pastor (Cristo)
nos apresenta. De um lado, estão essas “ovelhas”
cheias de autossuﬁciência, satisfeitas e comodamente
instaladas nas suas certezas; de outro, estão outras
ovelhas, permanentemente atentas à voz do Pastor,
que estão dispostas a arriscar segui-l’O até às
pastagens da vida abundante. É esta última atitude
que nos é proposta.
A segunda leitura apresenta a meta ﬁnal do rebanho
que seguiu Jesus, o Bom Pastor: a vida total, de
felicidade sem ﬁm.
[Cf. https://www.dehonianos.org/portal/liturgia/?mc_id=2467]

LITURGIA DA PALAVRA  DOMINGO IV DA PÁSCOA  ANO C
LEITURA I Atos 13, 14.43-52

LEITURA II Ap 7, 9.14b-17

EVANGELHO - Jo 10, 27-30

«Vamos voltar-nos para os pagãos»

«O Cordeiro será o seu pastor
e os conduzirá às fontes da água viva»

«Eu dou a vida eterna às minhas ovelhas»

Desde o princípio, os discípulos
de Jesus compreenderam que o
amor e os planos de salvação do
«Bom Pastor» eram universais,
abarcavam toda a humanidade.
Por isso, S. Paulo, vendo na
hostilidade dos judeus uma indicação de Deus, volta-se, deﬁnitivamente, para os pagãos, no
desejo de continuar a missão de
Jesus, estabelecido por Deus luz
das nações e Salvador de toda
a terra. O Apóstolo estava, na
verdade, convencido de que a
Igreja tem de ser missionária. Tem de levar a todos os homens e a todos os povos sem distinções a salvação alcançada por Jesus.

Unido, pelo seu Batismo, a Cristo,
Bom Pastor, o cristão participa
já do triunfo do Ressuscitado. O
cristão, vivendo a fé recebida, trabalhando pela construção de um
mundo melhor, um mundo sem
injustiças, sem desigualdades,
sem divisões, prolonga, no tempo
presente, esse mesmo triunfo.
Contudo, o seu destino é mais glorioso, pois ultrapassa os horizontes do mundo. A vida do cristão,
com efeito, é uma caminhada, sob
a direção do Bom Pastor, para as
águas vivas da vida eterna, para o Céu. Será aí que, ﬁnalmente, a grande família de
Deus, composta de homens de todas as raças e culturas, se reunirá, para viver uma
felicidade sem sombra, no gozo pleno do triunfo deﬁnitivo de Cristo Ressuscitado.

Aquele que, pela fé, aceitou
a palavra de Jesus e aderiu à
Sua Pessoa, ﬁca estreitamente
unido a Ele. Na verdade, o Senhor Jesus estabelece com o Seu
discípulo relações de profunda
intimidade, caracterizadas por
um conhecimento mútuo e uma
amizade recíproca, que levam a
uma comunhão de vida: Jesus
comunica àquele que acredita
n’Ele a Sua vida, a vida mesma
de Deus, a vida que não morre.
Em virtude desta união com
Cristo, o cristão sente-se já salvo em plenitude e, mesmo no meio das vicissitudes
da vida, experimenta uma inabalável segurança, que tem o seu fundamento no
próprio poder do Pai, de que Jesus participa, pois é um com Ele.

LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS

LEITURA DO LIVRO DO APOCALIPSE

Naqueles dias, Paulo e Barnabé seguiram de Perga até Antioquia
da Pisídia. A um sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se.
Terminada a reunião da sinagoga, muitos judeus e prosélitos
piedosos seguiram Paulo e Barnabé, que nas suas conversas com
eles os exortavam a perseverar na graça de Deus. No sábado
seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra do
Senhor. Ao verem a multidão, os judeus encheram-se de inveja e
responderam com blasfémias. Corajosamente, Paulo e Barnabé
declararam: «Era a vós que devia ser anunciada primeiro a
palavra de Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais e não vos julgais
dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios, pois assim
nos mandou o Senhor: ‘Fiz de ti a luz das nações, para levares a
salvação até aos conﬁns da terra’». Ao ouvirem estas palavras,
os gentios encheram-se de alegria e gloriﬁcavam a palavra
do Senhor. Todos os que estavam destinados à vida eterna
abraçaram a fé e a palavra do Senhor divulgava-se por toda a
região. Mas os judeus, instigando algumas senhoras piedosas
mais distintas e os homens principais da cidade, desencadearam
uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do
seu território. Estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés,
seguiram para Icónio. Entretanto, os discípulos estavam cheios
de alegria e do Espírito Santo.
Palavra do Senhor.

Eu, João, vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar,
de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé,
diante do trono e na presença do Cordeiro, vestidos com túnicas
brancas e de palmas na mão. Um dos Anciãos tomou a palavra
para me dizer: «Estes são os que vieram da grande tribulação, os
que lavaram as túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro.
Por isso estão diante do trono de Deus, servindo-O dia e noite no
seu templo. Aquele que está sentado no trono abrigá-los-á na sua
tenda. Nunca mais terão fome nem sede, nem o sol ou o vento
ardente cairão sobre eles. O Cordeiro, que está no meio do trono,
será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água viva. E Deus
enxugará todas as lágrimas dos seus olhos».

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
SEGUNDO SÃO JOÃO

SALMO RESPONSORIAL

ALELUIA

Salmo 99 (100), 2.4.5.6.11.12.13b (R. 3c)
Refrão: Nós somos o povo de Deus,
somos as ovelhas do seu rebanho.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
servi o Senhor com alegria,
vinde a Ele com cânticos de júbilo. Refrão
Sabei que o Senhor é Deus,
Ele nos fez, a Ele pertencemos,
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.

Palavra do Senhor.

Jo 10, 14

Refrão: Aleluia. Repete-se
Repete-se
Eu sou o bom pastor, diz o Senhor:
conheço as minhas ovelhas e elas conhecem-Me.

Refrão

O Senhor é bom,
eterna é a sua misericórdia,
a sua ﬁdelidade estende-se de geração em geração. Refrão

Refrão

Naquele tempo, disse Jesus: «As minhas ovelhas escutam a
minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.
Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão-de perecer e ninguém as
arrebatará da minha mão. Meu Pai, que Mas deu, é maior do que
todos e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o Pai
somos um só».
Palavra da salvação.

