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ANO C
PÁSCOA

QUARTO DOMINGO

Atos 13, 14.43-52
Salmo 99 (100)

Apocalipse 7, 9.14b-17
João 10, 27-30

‘EXERCÍCO’ 
DA SEMANA

Conhecer os 
momentos 
dentro da 

estrutura da 
eucaristia

bit.ly/partesdamissa

A simbologia do pastor e do rebanho 
nem sempre aparece com uma 
conotação feliz e agradável. Todavia, 
a imagem bíblica do Bom Pastor 
pretende exprimir a bondade e a 
misericórdia de Deus pelos seus filhos 
e filhas, o zelo que tem por cada uma 
das ovelhas do seu rebanho. Por isso, 
aclamamos com alegria: «Nós somos 
o povo de Deus, somos as ovelhas do 
seu rebanho». Esta imagem também 
é aplicada ao nosso Salvador, Jesus 
Cristo, até porque como o próprio diz: 
«Eu e o Pai somos um só». Ele a todos 
conhece pelo nome e nos «conduzirá 
às fontes da água viva». Deixemo-nos 
contagiar pelo entusiasmo de Paulo 
e de Barnabé, como de tantos outros. 
«Cheios de alegria e do Espírito Santo», 
façamos chegar a salvação a todos 
os confins da terra.

O tempo pascal, no novo Missal, 
recebe mais variedade de formulários, 
com novas orações tomadas dos 
antigos Sacramentários. Dispomos 
também de maior número de 
alternativas: na saudação inicial; no 
momento penitencial, com destaque 
para os três batimentos no peito 
durante a confissão de culpa e 
para o rito de aspersão dominical 
com a água benta; nas palavras de 
introdução ao Pai nosso; nos convites 
à saudação da paz e à comunhão; na 
fórmula de despedida da assembleia, 
no final da missa. A escolha das 
orações adequadas a cada dia há de 
facilitar que a eucaristia nos conduza 
às fontes da água viva, através de 
uma celebração «nobre na sua 
simplicidade, séria e bela».

“Fontes da 
água viva”

‘Celebrar e viver melhor a eucaristia’, 
‘série’ em laboratoriodafe.pt

Maior 
variedade
A eucaristia atualiza esta graça 
batismal. A eucaristia sacia todas 
as nossas ‘sedes’. Celebrar e viver 
(melhor) a eucaristia é acolher a 
plenitude que vem em auxílio da 
nossa carência, é assumir-se como 
sedento. Está garantido um socorro. 
Está prometida uma vida abundante. 
Estamos tão perto da fonte e vamos 
tão longe! Como seriam vibrantes 
as celebrações eucarísticas se nos 
permitíssemos ser conduzidos, por 
Jesus Cristo, Cordeiro e Bom Pastor, 
às fontes da água viva!



— PLANO PASTORAL 2020>2023 — CARIDADE — IGREJA SINODAL E SAMARITANA — 2021+22 — ONDE HÁ AMOR NASCEM GESTOS —

BRUFE
10 — TERÇA-FEIRA, 20H30 - EUCARISTIA
 Augusto Luís Afonso, esposa e sogros, mc. José Augusto
 Mário Campos Moreira, mc. esposa e filhos

13 — SEXTA-FEIRA, 20H30 - EUCARISTIA
 Licínia dos Anjos e família, mc. filha Luísa Alves
 Maria Madalena Rodrigues Sequeira, mc. marido
 Maria de Fátima Gomes Ferreira, mc. marido
 Ação de graças Nossa Sra. de Fátima, mc. Cátia

14 — SÁBADO, 18H15 - Oração Mariana
 19H15 - EUCARISTIA VESPERTINA
 Armindo Rodrigues Machado, mc. família
 Maria José Pereira da Costa e familiares, mc. família
 José Gomes Carneiro e sogros, mc. esposa e filhos
 Maria Oliveira Ferreira e marido, mc. filhos
 Alzira Costa Silva e marido, mc. Maria do Sameiro
 Padrinhos, sogros e irmãos de Maria Conceição
 António Ortiga e filho, mc. Maria Ortiga
 Augusto Rodrigues da Costa, mc. esposa e filhos
 Manuel António Costa Ferreira, mc. esposa   
 16H15 - Baptista da Maria

15 — V DOMINGO DE PÁSCOA - 9H45 - EUCARISTIA
 Pais e familiares de Henrique Rodrigues
 José Novais da Silva, mc. familiares
 Maria Elvira Silva, marido e filho, mc. filhos e netos
 Isaac de Oliveira, esposa e família, mc. filhas
 António dos Santos Ferreira, mc. pessoa amiga
 Armindo Ribeiro Santos, mc. esposa e filhos
 Pais e irmão de Júlia Couto  
 Maria Joaquina Silva Moreira, mc. Armando e filha
 Manuel Silva Ferreira, mc. esposa  
 Albano Manuel da Silva Moreira, mc. grupo coral  
 10H45 - Oração Mariana
 12H30 - Baptismo da Lara

 15H30 - 40 ANOS DA VISITA DE SÃO JOÃO PAULO II AO SAMEIRO
 No Sameiro

CAMINHADA PASCAL - PONTO CRUZ: a Cruz é o núcleo central 
do mistério pascal de Cristo, onde se revela totalmente a 
verdade do Crucificado e do Ressuscitado; a Cruz  é a nossa 
marca identificativa; é o rumo do percurso da nossa vida 
cristã: “se alguém quiser seguir-me tome a sua cruz e siga-
Me” (Lc 9, 23). .Cruz foi, portanto, o ponto nuclear do caminho 
quaresmal e também o é, agora, no tempo pascal, mas 
com uma dimensão comunitária. Ou seja, se na Quaresma 
fizemos um caminho de conversão pessoal, assumindo 
Pontos de Esforço, que nos ajudaram a  configurar com 
a Cruz, agora, nos cinquenta dias de Celebração Pascal, a 
Cruz configura-nos com o Ressuscitado. Por isso, tomamos 
o caminho pascal, passando da dimensão pessoal à lógica 
comunitária. Ajudados pelo Espírito, somos enviados a 
partilhar com a comunidade a alegria da fé, a força da 
esperança e a caridade como modo de agir. Na caminhada 
pascal, participamos da missão do Ressuscitado, damos 
continuidade aos seus gestos, tomamos parte da vida da 
Igreja. Vivemos a Missão em Ponto. 

SEMANA DA VIDA: este ano, a Semana da Vida, que decorre de 
8 a 15 de maio tem como tema «A Vida que Acolhemos», tendo 
como inspiração “a parábola do Bom Samaritano”.

9 A 15 DE MAIO

  
CONFERÊNCIA: “FOI HÁ 5 ANOS! 
IMPACTO DA AMORIS LAETITIA 

NA VIDA DA IGREJA E DAS FAMÍLIAS”
Na proximidade do dia internacional da família, 

procurando dar continuidade da nossa preocupação pela 
família e não tendo sido possível realizar as Jornadas 

da Família, convidamos a participar nesta conferência, 
no dia 14 de maio, às 21h30, proferida pelo Pe. Carlos 

Carneiro, SJ, no Centro Pastoral de Sto Adrião. 
O tema abordado será o impacto da Exortação 

Apostólica Amoris Laetitia, do Papa Francisco. Será a 
nossa forma de celebrar o ano dedicado à Família na 

comemoração dos 5 anos de lançamento da exortação, 
como nos pediu o Pontífice.

40 ANOS DA VISITA DE SÃO JOÃO PAULO II AO SAMEIRO
No 15 de maio, comemoram-se os 40 anos da vinda do Papa 
São João Paulo II ao Sameiro; ocorre a peregrinação anual 
das crianças da catequese; e será prestada uma singela 

homenagem a D. Jorge Ortiga, Arcebispo emérito que durante 
34 anos, como Bispo, primeiro, depois como Arcebispo, serviu 

a Igreja arquidiocesana bracarense. 
Às 14h são acolhidas as crianças e às 15h30, o Sr. Arcebispo, 
D. José Cordeiro, preside à Eucaristia solene. No final será 

homenageado o Sr. D. Jorge. 
Para o efeito, está convocada toda a diocese.

Participemos.

DESTAQUE

MISSÃO EM PONTO – TOMAR PARTE NO SER: tomar parte no 
ser leva-nos a tomar consciência quem somos, quem são 
os outros e como todos somos um todo. No meio de toda a 
criação, eu sou pessoa, livre e capaz da relação com outras 
pessoas. Logo não existo de forma isolada, mas em relação, 
em comunhão com outros semelhantes a mim. Mas como 
crente, sou cristão, sou de Cristo, chamado a participar na sua 
cruz e na sua ressurreição. O Baptismo abriu-me as portas 
de uma outra forma de ser: filho amado de Deus, irmão de 
tantos outros filhos de Deus, formando uma comunidade ou 
família, a Igreja. Também aqui não vivo ou professo a minha fé 
de forma isolada, mas sempre em comunidade. Por isso, além 
de cristão, sou também Igreja, faço parte desta construção 
diária. Estou envolvido e empenhado no seu dinamismo para 
que a Igreja surja sempre como lugar revelador do Rosto 
do Ressuscitado. Tomar parte no ser pessoa e ser cristão 
traduz-se no viver o quotidiano em Missão em ponto.  

VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA E IDENTIFICAÇÃO ELETRÓNICA: a câmara 
municipal de Famalicão irá proceder à vacinação antirrábica e à 
identificação eletrónica de cães no dia 20 de maio pelas 17h30 
na Aldeia Nova e ás 17h45 na Igreja.

GRANDE SORTEIO PASCAL - RESULTADOS: com gratidão 
agradecemos a todos os que colaboraram no Sorteio, que 
resultou num valor de 6.185€. os números sorteados são os 
seguintes: 1.o prémio: 3347; 2.o prémio: 9327; 3.o prémio: 4290; 
4.o prémio: 2208; 5.o prémio: 3077; 6.o prémio: 1529; 7.o prémio: 
2667; 8.o prémio: 6534. Os prémios devem ser reclamados 
no cartório paroquial até ao dia 20 de Maio, mediante a 
apresentação do respectivo número premiado. 

ATENDIMENTO PAROQUIAL: dia 13, das 17h às 19h. 


