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IV DOMINGO DA PÁSCOA
DOMINGO DO BOM PASTOR- ANO B

ANO DE SÃO JOSÉ – UM PRESENTE PARA TODA A IGREJA
ANO “FAMÍLIA AMORIS LAETITIA”
Caros amigos:

1ª Leitura
Act 4,8-12
Salmo
117 (118)
2ª Leitura
1Jo 3,1-2
Evangelho
Jo 10,11-18

«O SONHO»

Ressuscitou o Bom Pastor que deu a vida por nós! Desta Vida dada pelo

Bom Pastor, brotam tantas vidas, hoje oferecidas pela vida dos irmãos.
Na Páscoa do Senhor, descobrimos o segredo do amor e da vida: cada
um só tem a vida que dá; só possuímos, de verdade, aquela vida que
doamos plenamente. Neste IV Domingo da Páscoa rezamos, pedimos e
agradecemos todas as vocações, todas as respostas de amor ao amor de
Deus por nós. A este propósito, muito nos tem a dizer São José, que fez
da sua existência um dom. Neste Dia Mundial de Oração pelas Vocações,
a vida de São José, cujo ano celebramos, sugere-nos três palavraschave para a vocação de cada um: sonho, serviço e fidelidade.
Votos de um Santo Domingo e de uma semana abençoada! Feliz Dia da
Mãe! Um abraço a todas as mães!

A figura de São José aparece-nos, no primeiro Evangelho e por quatro vezes,
envolta em sonhos (Mt 1,19; Mt 2,14-15; Mt 2,19-20; Mt 2,22-23). Na Bíblia, os
sonhos aparecem como um instrumento privilegiado, por meio dos quais
Deus revela a Sua vontade e os Seus desígnios. A esta luz, o Papa desafia-nos
a ouvir, a descobrir e a seguir o sonho de Deus para nós, isto é, a fazer do Seu
desígnio de amor o sonho da nossa própria vida.

E, por isso, será sempre um sonho com metas altas e um sonho aberto às surpresas da
vida.
“Não fomos feitos para sonhar os feriados ou os fins de semana, mas para realizar os

sonhos de Deus, para abraçar a beleza da vida. Não tenhamos medo de sonhar coisas
grandes”. Neste sonho de Deus, só o amor dá sentido à vida, só um amor maior nos
sustenta. Por isso, o preço humano para a realização deste sonho divino é o de arriscar e
oferecer, tal como o faz o Bom Pastor, a própria vida pelos outros, dando-a
generosamente; pois só dando a vida é que a podemos retomar. Toda a verdadeira vocação
nasce e faz-se sempre dom de si mesma!

«O SERVIÇO»

«A
FIDELIDADE»

O serviço pronto, o cuidado carinhoso, não foi para São José apenas um alto ideal, mas uma
regra da sua vida diária. Adaptou-se com coragem criativa aos muitos imprevistos e
dificuldades da vida, com a atitude de quem não desanima, com a disponibilidade de
quem vive para servir, cuidando dos seus maiores tesouros, Jesus e Maria, resguardandoos dos perigos, suando no trabalho, arriscando toda a vida por eles. São José foi a mão
estendida do Pai Celeste para o Seu Filho e para a Sua Mãe, nesta Terra. De José
aprendemos então a não seguir obstinadamente as nossas ambições, a não nos deixarmos
paralisar pelas nossas nostalgias. De São José, como aliás do Bom Pastor, aprendemos a
cuidar amorosamente da vida dos irmãos que nos são confiados, a guardá-los e a
resguardá-los dos perigos. Servindo assim, tornamo-nos, como José, as mãos operosas do
Pai em prol dos seus filhos e filhas.
Se quiséssemos acrescentar mais um “s” às palavras sonho e serviço, podíamos simplificar
com o advérbio “sempre”! São José, homem justo, procura ser fiel à vontade de
Deus, sempre; não se apressa nem se precipita no meio das dificuldades. Medita, pondera,
não segue o instinto nem o instante. Tudo repassa, com paciência, diante de Deus,
mantendo-se fiel no seu posto de trabalho, na sua condição de esposo da Virgem Maria, na
sua missão de guarda do Redentor. Faz-nos tanta falta este testemunho de fidelidade
quotidiana, nas pequenas coisas de todos os dias, numa época marcada por escolhas
passageiras e por emoções instantâneas, que desaparecem sem gerar a alegria. São José
permanece fiel à vontade de Deus, que lhe fala e diz, como um refrão, todas as manhãs,
todos os dias, todas as noites, ao seu coração: “Não temas” (Mt 1,20). A fidelidade quotidiana
às pequenas coisas de cada dia é o segredo da sua alegria: uma alegria cristalina e
transparente, feita de simplicidade, que há-de transvazar do coração de qualquer vocação.

REZAR A PALAVRA
E CONTEMPLAR O
MISTÉRIO

VIVER A
PALAVRA

Senhor da Vida e de cada instante!
Neste tempo que atravessamos precisamos de Ti, da Tua voz, de alimentar a
vida interior,
Para ser o silêncio na esperança da Tua vinda, para sonhar os Teus sonhos,
Para sermos testemunhas da alegria do Evangelho.

Esta semana levo no coração a atenção e intenção da escuta.
Aqui e agora, Senhor, onde precisas da minha vida?

Domingo, 25 de Abril – IV Domingo da Páscoa - Domingo do Bom Pastor
VIDA DIOCESANA 58º
DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
E PAROQUIAL - 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Céu Cruz

– 09h00 – Eucaristia do IV Domingo da Páscoa
- Leitores: Sr. João Cruz (1ª Leitura); D. Céu Cruz (2ª Leitura); Sr. João Cruz (Oração dos Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Albino Cruz e Sr. Francisco F´élix
Segunda-feira, 26 de Abril – S. Pedro de Rates, Bispo e Mártir (MF) - Tempo Pascal
- Não há celebração da Eucaristia
Terça-feira, 27 de Abril – S. Zita, Virgem (MF) - Tempo Pascal
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Céu Vieira
- 19h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas - Leitora: D. Céu Vieira
Quarta-feira, 28 de Abril – S. Pedro Chanel, Presbítero e Mártir e S.Luís Maria de Grignion de
Monfort, Presbítero (MF) -Tempo Pascal
- Não há celebração da Eucaristia
Quinta-feira, 29 de Abril – S. Catarina de Sena, Virgem e Doutora da Igreja, Padroeira da
Europa (Festa) - Tempo Pascal
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora – D. Margarida Carlão
- 19h00 – Eucaristia pelas intenções anunciadas
- Leitora: D. Margarida Carlão
Sexta-feira, 30 de Abril – S. Pio V, Papa (MF) - Tempo Pascal
- Não há celebração da Eucaristia
Sábado, 01 de Maio – S. José Operário (MF)
1º Sábado e início do Mês de Maria - Dia do Trabalhador
- 18h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – Pe. Alfredo
- 19h00 – Eucaristia Vespertina do V Domingo da Páscoa
- Leitores: Teresa Felgueiras (1ª Leitura); Sr. Filipe Silva (2ª Leitura); Teresa Felgueiras. (Oração
dos fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. Miguel Sousa e D. Céu Vieira
Domingo, 02 de Maio – V Domingo da Páscoa - Dia da Mãe
- 08h30 – Recitação do Terço em honra de Nossa Senhora do Rosário de Fátima – D. Beatriz
– 09h00 – Eucaristia do V Domingo da Páscoa
- Leitores: Cristina Cunha (1ª Leitura); Sr. José Rego (2ª Leitura); Cristina Cunha (Oração dos
Fiéis)
- Ministros Extraordinários da Comunhão: Sr. José Rego e Sr. Francisco Félix

INFORMAÇÕES 1. DONATIVOS DA SEMANA: - NOVO LAR – € 100,00
2. Esta semana, celebraremos a Eucaristia pelas intenções anunciadas, terça (27/04), quinta (29/04) e sábado
ÚTEIS

(01/05), sempre às 19h00. Nesses mesmos dias, meia hora antes, isto é, às 18h30, recitaremos o Terço em
honra de Nossa Senhora. Apenas será transmitida em direto via facebook, a Eucaristia Vespertina, aos sábados.
A igreja é um lugar seguro. É tempo de regressar!
3. Após estes 3 últimos meses de encerramento forçado por causa da pandemia, informamos que a nossa
Piscina do Centro Social Paroquial reabre portas e retoma todas as suas actividades já no próximo dia 03 de
maio, segunda-feira. Por conseguinte, pode reativar a sua inscrição, nas respectivas modalidades, já a partir de
segunda-feira desta semana, dia 26. Bons mergulhos!
3. Assembleia de Freguesia - Jorge Manuel Meira dos Santos, Presidente da Assembleia de Freguesia de Vila
Nova de Anha, ao abrigo do art. 14º, n.º1, alineas b) e c) e art. 11º da Lei 75/2013, de 12 de
setembro, convoca a sessão ordinária desta Assembleia de Freguesia, a realizar no dia 28 de Abril de
2021 (quarta-feira), pelas 21H00, no Salão Nobre da Casa do Povo de Vila Nova de Anha. Mais se faz público que,
no âmbito da prevenção e controlo do COVID-19, os cidadãos que pretendam estar presentes na reunião
deverão inscrever-se através do telefone 258 322 929, até às 12 horas do dia 28 de Abril de 2021, havendo um
limite de 6 inscrições. No dia da reunião, apenas os inscritos poderão comparecer, mantendo a distância de
segurança determinada pela DGS. Deverão fazer-se acompanhar de documento de identificação que comprove
a sua identidade.

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 27 DE ABRIL 2021 (TERÇA-FEIRA)
26/04/2021

27/04/2021

- 2º ANIV. José de Araújo Ribeiro - int. esposa e família
- Benjamim Procópio - int. pessoa amiga*
- Luís Miguel Fernandes Forte – int. mãe Maria do Rosário*
- 9º ANIV. Rui Alberto Pires Ferreira - int. esposa e filhas
- Rosalina Loureiro Sampaio - int. pessoa amiga*
- Pelas almas dos defuntos que repousam no nosso cemitério – int. zeladora
da Capela do Repouso

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 29 DE ABRIL 2021 (QUINTA-FEIRA)
28/04/2021

29/04/2021

30/04/2021

- Em honra de S. Bento - int. Rosa Salgueiro
- ANIV. José da Costa Viana, esposa e filho - int. filha Sameiro
- Em honra de S. José – int. Maria de Lurdes*
- ANIV. Joaquim Agostinho Dias Lavarinhas - int. esposa e filho
- ANIV. Celeste Ferreira Alves - int. amigo José Moreira
- ANIV. Maria Amorim Lima e marido - int. filha Lurdes
- José Elfrido Fernandes da Torre - int. esposa e filhos*

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 01 DE MAIO 2021 (SÁBADO)
MISSA TRANSMITIDA EM DIRETO PELO FACEBOOK ÀS 19H00
01/05/2021

- Em honra de S. José - int. Conceição Lima
- António Correia Lima - int. esposa e filhos
- Augusta da Conceição Felgueiras Sampaio - int. marido*
- José Martins Vieira e esposa - int. filhos
- Maria Dias Meira, marido e família - int. filha
- Pela paz no mundo – int. devota*

INTENÇÕES DE MISSA PARA O DIA 02 DE MAIO 2021 (DOMINGO)
02/05/2021

– IV Domingo de Páscoa – Pelos meus paroquianos e suas intenções

