
1ª leitura (Act 13, 14. 43-52)  
«Vamos voltar-nos para os pagãos»  

          Desde o princípio, os discípulos de Jesus com-
preenderam que o amor e os planos de salvação do 
«Bom Pastor» eram universais, abarcavam toda a 
humanidade. Por isso, S. Paulo, vendo na hostilida-
de dos judeus uma indicação de Deus, volta-se, 
definitivamente, para os pagãos, no desejo de conti-
nuar 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 ho-
mens e a todos os povos sem distinções a salvação 
alcançada por Jesus.  
 

Salmo responsorial (Salmo 99 (100)) 
«Nós somos o povo de Deus,  

somos as ovelhas do seu rebanho.» 
 

2ª leitura (Ap 7, 9. 14b-17) 
«O Cordeiro será o seu pastor  

e os conduzirá às fontes da água viva.»  
          Unido, pelo seu Baptismo, 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, prolon-
ga, no tempo presente, esse mesmo triunfo. Contu-
do, o seu destino é mais glorioso, pois ultrapassa 
os horizontes do mundo. A vida do cristão, com 
efeito, é uma caminhada, sob a direcção 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.  

Evangelho (Jo 10, 27-30)  
«Eu dou a vida eterna às minhas ovelhas»  

                   Aquele que, pela fé, aceitou a palavra de Je-
sus 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 inabalá-
vel segurança, que tem o seu fundamento no pró-
prio poder do Pai, de que Jesus participa, pois é um 
com Ele.  

      
Neste domingo conhecido como “Domingo 

do Bom Pastor” consideremos o que nos diz Jesus, 
neste evangelho: “Eu conheço as minhas ovelhas”; 
“dou a vida por elas”; “ninguém mas rouba!”.  

Conhecer é mais do que identificar e estar 
informado: conhecer é amar. Jesus declara que tem 
uma relação pessoal afetiva muito íntima com cada 
uma das pessoas a quem, em sentido figurado, 
chama “suas ovelhas” porque pertencem ao seu 
“rebanho”, à sua Igreja. Seremos nós? Jesus explica 
como distinguir as “suas” ovelhas das outras que 
não são suas: “as minhas ovelhas escutam a minha 
voz; … e seguem-Me!”. Seremos nós? Ninguém 
está excluído à partida: escutemos o Senhor que 
nos fala e imitemos as suas obras, sigamos os seus 
passos.  

Ficamos perturbados diante das falhas de 
representantes da Igreja, das crises e confusões, 
que acontecem nas comunidades. A Igreja não está 
só nas mãos de pastores humanos. Estes são ape-
nas instrumentos, necessários e imperfeitos, do 
único Pastor da Igreja: Jesus Cristo. Hoje muitos se 
apresentam como “pastores”. Cuidado! Em quem 
confiamos?  

Quem são as “ovelhas” do Bom Pastor? Só 
os que foram batizados e estão ligados a uma paró-
quia ou os que frequentam regularmente a igreja? – 
não. São todas as pessoas que escutam a Sua voz 
e O seguem. Pode também ser discípulo do Bom 
Pastor aquele que, embora não conheça Cristo, se 
sacrifica pelo pobre, pratica a justiça, a fraternidade, 
a partilha, a hospitalidade, a fidelidade, a sincerida-
de, a não violência, o compromisso com a paz... 
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Este 4º Domingo da Páscoa (dia 12): Domingo do 
Bom-Pastor/ Dia Mundial de Oração pelas Voca-
ções (Os ofertórios deste fim de semana serão 
para a Pastoral as Vocações).    / Salão paroquial 
(17h00): Concerto de música DB Canto para an-
gariação de fundos para a atividade de Santiago 
de Compostela do nosso Agrupamento de Escu-
teiros 447 (entrada livre). Procuremos participar e 
ajudar. /  Ig. Matriz (18h30): Mês de Maria.  
 
Semana da vida (12 a 19 de Maio): com o tema: 
“Há vida: há futuro”. Rezaremos esta semana por 
esta intenção nas nossas orações do Terço e nas 
eucaristias. Rezemos pela defesa da Vida!   
 
Segunda-feira (dia 13): Festa de Nossa Senhora 
de Fátima: Ig. Matriz (20h30): Eucaristia solene em 
honra de Nossa Senhora de Fátima e dos Santos Pas-
torinhos, Francisco e Jacinta Marto, oração do Terço 
(“Mês de Maria”) e procissão de velas com consagra-
ção final a Nª Sª de Fátima. (Toda a comunidade e os 
movimentos paroquiais, especialmente a Confraria da 
Senhora do Rosário, devem estar presentes!) - Há 
velas litúrgicas benzidas e copos na Ig. Matriz e no 
cartório. / Neste Mês de Maio o pároco convida cada 
lar a oferecer 2 velas a Nossa Senhora pedindo a 
bênção para as suas famílias, a participarem no Terço 
e a rezarem pela vida e pela nossa comunidade.  
 
Terça-feira (dia 14): Pós-missa: Ensaio do coro. 
 
Quarta-feira (dia 15): Residência (21h30): Reunião 
do grupo da Pastoral da Família.  
 
Sexta-feira (dia 17): Ig. Matriz (das 18h30-19h30): 
Sacramento da Reconciliação - Confissões. /          
Salão (20h30): Reunião de MEC’s.  
 
Sábado (dia 18): Residência (18h30): Reunião do 
secretariado e coordenadores da Catequese / 
Sala 2 (18h30): Reunião da ACR. 
 
V Domingo da Páscoa (dia 19): Ig. Matriz (16h00): 
Celebração do dia do doente e do Vicentinho. 
Seguindo-se um lanche no salão. / Ig. Matriz 
(18h30)Celbração comunitária do “Mês de Maria”.  
 
Encerramento do “Mês de Maria” (31 de Maio): 
Saída da procissão de velas junto da Imagem da 
Senhora e vai pela Rua do Padrão, Rua Manuel 
Portela e Rua Blandina Sampaio até á Igreja. 
Pedimos a vossa colaboração e compreensão. 

  Visita aos doentes e bênçãos de casas: o Sr. 
Abade ainda continua a fazer a  sua visita aos 
doentes, levando-lhes conforto espiritual e a bên-
ção de Deus.  
 
Eleições Europeias: Nas próximas Eleições Euro-
peias de 26 de maio,  excecionalmente e por moti-
vo de obras na Escola Napoleão Sousa Marques 
(Ciclo), as habituais 9 mesas ali a funcionar no dia 
das eleições serão transferidas para a Escola 
Secundária da Trofa (Liceu) onde poderá exercer 
o seu direito de voto.". Procuremos ir votar!  
 
Peregrinação a Terra Santa: Depois das pré –
reservas, chegou o momento de todos os que 
reservaram procederem a dar um sinal para fideli-
zar a reserva. O valor é o que entenderem fazer 
(ex. 100eur. /200 eur.). Muito obrigado.  
 
Dia Diocesano da Família: no dia 16 de Junho de 
2019 no Arena Dolce Vita em Ovar, será celebra-
da a Solenidade da Santíssima Trindade - o Dia 
Diocesano da Família. Serão homenageamos os 
casais que, ao longo deste ano, perfazem 10, 25, 
50 e 60 anos de vida matrimonial e que por isso 
receberão uma bênção personalizada do Senhor 
Bispo. Os que completam este aniversário e qui-
serem participar devem dirigir ao cartório para se 
inscreveram até dia 26 de Maio. A equipa paro-
quial da pastoral familiar irá também ajudar neste 
evento. Pedimos aos casais que se inscrevam!  
 
CONTAS: Ofertórios das eucaristias do fim de 
Semana (4 e 5 de Maio): 231,22 eur. / Ofertórios 
de exéquias: 50,55 eur. / Ofertórios da eucaristia 
de sábado (4 de Maio, para as Almas): 76,70 
eur. / Caixas da Capela de S. Gens: 19 eur. / Cai-
xas da Capela de Santa Luzia : 77 eur.  
 

 
Cartório paroquial e atendimento esta semana:  

 
Terça-feira e Quinta-feira 

09h00-12h30 | 14h00 - 18h00 
Quarta-feira e Sexta-feira 

09h00-12h30 | 14h00 - 19h00 
Sábado 

09h00-12h30 
 



Segunda-Feira (dia 13, Ig. Matriz, 20h30): Nossa Senhora de Fátima (Festa):    
Eucaristia solene / oração do terço / procissão de velas: 7º dia de Mª Guilhermina 
Fernandes da Silva / Pelos zeladores (as) falecidos (as) do Movimento da Mensagem 
de Fátima / Avós e tia Fátima (de Verónica e Filipa) / Mª Augusta Campos, marido e 
filhos (da fª Alaíde) / Jerónimo Sousa Soares, pai e sogro (da esposa e filho) / Manuel 
Amândio Costa Portela, esposa e família (da fª Alda) / Pe. Gaspar Pereira Serra e fa-
mília (de Assunção Serra) / Faustino Gonçalves Leite (da cunhada Ana Martins) / Ac-
ção de Graças a Nossa Senhora (de Dina Azevedo) / Acção de graças a NªSª de Fáti-
ma (de intenção particular) / Rita Freitas, marido e filhas (dos filhos) / Benjamim Dias 
Oliveira, esposa e família (da fª Lina) / Familiares de Marlene Azevedo e Nuno Lopes / 
Manuel da Silva Pereira (da fª Mª Antónia) / Acção de graças a NªSª de Fátima (de 
Júlia Vilas Boas/Cidai) / Acção de graças a NªSª de Fátima (de Mª Guilhermina) / 3º 
mês de Isaura Rodrigues de Sousa e marido (dos filhos) / Mª do Carmo Reis Moreira e 
pai (da mãe) / Acção de graças a NªSª de Fátima (de intenção particular) / Acção de 
graças a NªSª de Fátima e Nosso Senhor (de Júlia Reis) / Acção de graças a NªSª de 
Fátima e a Santa Rita (de Mª Irene Moreira da Costa) / Acção de graças a NªSª de 
Fátima (de Carla Ferreira) / Adriano Maia, nora e neto (da esposa e filho). // (Leitores:  
Mário Torres, Mª Emília| Mec’s: Mª Emília, M. Torres | Acólitos: André, Mª Martins, Diana G.).  
Terça-feira (dia 14, Ig. Matriz, 20h30): S. Matias, Apóstolo (Festa): “Mês de Maria”: 
Jerónimo Sousa Soares e amigo Carlos Araújo (da esposa e fº) / Manuel Joaquim da 
Pereira, esposa e genros (dos filhos) / José Ferreira da Silva e esposa (do fº José Ma-
ria) / Pais e avós de Laura Silva / Acção de graças a NªSª de Fátima (de intenção par-
ticular) / Joaquim Ferreira Martins e esposas (da fª Ana Mª) / Humberto Reis, esposa e 
filho (da amiga Germana). // (Leitores: Mª Angélica , Mª Albina | Mec’ Ernestina). 
Quarta-Feira (dia 15, Ig. Matriz, 20h30):  “Mês de Maria”: Acção de graças a Santo 
Isidro e benfeitores vivos e falecidos da obra de S. Pedro da Maganha / Félix Moreira 
da Silva (da esposa) / Acção de graças a Nossa Senhora e Almas do Purgatório (de 
Mª José Magalhães) / Joaquim Ferreira Lima e esposa (dos filhos) / Manuel da Silva 
Reis (do fº Amândio/Cidai) / Pais e irmão de Olinda do Padrão / 1º anivers.º de Mª Ro-
sa Araújo Silva Oliveira (do marido) / Manuel Joaquim, pais e irmãos (da irmã Olívia) / 
Júlio Garcia (da esposa) / Mª Antónia de Oliveira Torres (do fº António Manuel) / Mª da 
Silva Oliveira e família (da família) / José Carlos Pereira de Sousa e família (da irmã 
Mª José). // (Leitores: Célia Padrão, Dina Azevedo| Mec’s: Noémia, Carlos ). 
Quinta-feira (dia 16, Ig. Matriz, 20h30): “Mês de Maria”: Pe. Adélio e Pe. Armindo 
(de pessoa amiga) / António Moreira da Cruz (da esposa) / Avelino Araújo Gonçalves 
(da esposa e filhos) / António de Sousa Reis, esposa e filho (do fº Mário) / Mário Costa 
Pereira e pais (da família) / Mª Amélia Silva Pereira (do marido e filhos) / 1º anivers.º 
de Fernando Couto Carneiro (da família) / Acção de graças ao Senhor, Senhora de 
Fátima e Senhora do Perpétuo Socorro (de São do Costa) / Avelino Gonçalves Moreira 
(Conf.rª de S. José 18) / Manuel Fernando Pereira Serra (Conf.rª de S. José 18) / Mª 
Madalena Martins dos Santos (Conf.rª de S. José 18). // (Leitores: Lurdes Azevedo, Mª 
Angélica| Mec’s: Mª José e/ou Carlos S.). 
Sexta-feira (dia 17, Ig. Matriz, 20h30): “Mês de Maria”: Almas de Santiago de Bou-
gado (da Confraria das Almas) / António e Dalminda (da nora Manuela) / Rosa Silva 
Cruz e marido (dos filhos) / Manuel da Silva Martins (da esposa e filhos) / Adelaide e 
marido (da afilhada Rosa Augusta) / Júlia Cruz, marido, filho e tio Joaquim (da fª). // 
(Leitores: Isabel Sousa, Mª Albina | Mec’s: Isabel S. ou Carlos Sousa.).  

 

Sábado (dia 18): I Vésperas do Domingo V da Páscoa  
(Ig. Matriz, 16h30): Festa da Esperança (5º ano): Pelo povo de Santiago de Bougado 
e Catequese paroquial. // (Acólitos: André, Maria Martins, Diana Gomes | Mec’s: Ge-
orgina, Isabel).  
(Ig. Matriz, 20h00): “Mês de Maria”: José Terroso e esposa (de pessoa amiga) / Primos 
Zé Maria, Júlio e Jorge (de Vasco Correio) / Arnaldo Ferreira Vilaça e família (da espo-
sa) / Mª Arnaldina da Silva Azevedo (do marido) / Joaquim Rodrigues Miranda, esposa, 
filhos e genro (da fª Amélia) / António de Sousa Serra e esposa (do neto Carlos) / Júlio 
Rodrigues Costa Serra, sogros, pais e cunhado (da esposa) / 3º mês de Geraldina Morei-
ra da Costa Maia (dos filhos) / Vasco Moreira Neves e nora (da esposa/Cidai) / Dália Vi-
nhal, marido e filhos (da neta Raquel) / Manuel Augusto da Silva e Sousa, filho, pais e 
família (dos irmãos) / José Nuno da Cruz Oliveira (de Júlio Paiva) / Marcelino Domingues 
Pereira, esposa, filhos e netos (da fª Norberta). // (Acólitos: Helena Maia, António Castro, 
Diac. José Maria | Mec’s:  Mª José, Júlio Paiva, Carlos Sousa.).  

(Cap. Bairros, 8h00): Afonso Faria e tia Virgínia Xavier (do irmão Adélio) / Félix Moreira 
da Silva (dos netos Diana e Francisco) / Mª Amélia Costa Araújo (da prima Ascensão 
Castro) / Adelina do Telhado, marido, fª Maria, fº Manuel e família (da fª Ludovina/
Maganha) / Alfredo Ramos Maia e família (da esposa) / Pais, irmão e cunhados de Au-
gusto Campos (Bairros) / Mª Antónia Oliveira Torres e cunhados (do marido) / Avelino de 
Sousa Vaz e esposa (da fª Natália) / Primo de Neva do Moreira. // (Leitores: Mª José Reis, 
Luís Reis, Diác. José Mª.  | Mec’s: Noémia e Célia | Acólitos: Zé M., Pedro, Luís Castro, João 
Campos).  
(Cap. Lantemil, 9h30): Amândio Vilaça e Inês Pinho (das filhas) / Manuel da Costa Mar-
tins e esposa Mª Assunção (de pessoa amiga) / Manuel Joaquim Gomes e filho (do fº 
Domingos/Lantemil) / Mª da Graça de Oliveira Gomes Dias (do marido e filhas) / Maria da 
Silva Cruz, marido e neto Ivo Noé (do fº António) / António da Ribeira, esposa e filhos (da 
fª Júlia) / Mª da Silva Cruz, marido e neto Ivo (da fª Mª) / Albina do Francisco, pais e ir-
mão (da sobrinha Fátima) / José Martins Oliveira e esposa (da fª Mª Amélia Cruz) / Alfre-
do Moreira Reis, pais e cunhada (do irmão Amândio) / Alice Moreira Maia, marido, Manu-
el Maia e família (dos filhos) / Pais, sogros e família de José Mª Cruz Pereira / Sandra 
Manuela Gonçalves Maia (de pessoa amiga) / Laura Braga, Zeca Tabela, Candidinha do 
Marco de Canaveses (de pessoa amiga) / Pais, sogros, irmãs, familiares e Almas do Pur-
gatório (de José Henrique/Cedões). // (Leitores: Isabel Lima, Fernando Monteiro, Mário Torres 
| Mec’s: Mário Torres, Mª do Céu, António Pinheiro | Acólitos: Cátia, Margarida, Regina). 
(Ig. Matriz, 12h00): João de Freitas, esposa, avós e tios (de Afonso Freitas) / Jorge da 
Silva Aguiar (da esposa) / Manuel Joaquim e esposa (da neta Amélia) / Joaquim Valente, 
Lucinda Mota, filho e nora (do fº José) / Isabel Serra (da nora Blandina) / Manuel da On-
dina (de pessoas amigas) / José Augusto Pereira da Silva (do fº Fernando/Pateiras) / Ma-
rido e família de Zeca do Cruz / Ivone da Costa Reis e marido (dos filhos) / Arminda Mo-
reira da Conceição (da irmã Emília) / Pais  e marido de Blandina Torres. // (Leitores: Ânge-
la Ivone, Joaquim Santos, Ana Martins | Mec’s:  Francisco Lima, Carlos Sousa | Acólitos: Eduar-
do Gonçalves, João Sousa, Mª Martins).  
(Cap. S. Gens, 17h30): Amélia Dias de Sousa (da fª) / Avelino Gonçalves Moreira (do fº 
Nelson) / Luciano Pinheiro da Costa Reis (Conf.rª do Nª Sª do Rosário 17/18) / Mª Irene 
Moreira Torres (Conf.rª do Nª Sª do Rosário 17/18). || (Leitores: Lurdes Azevedo, Natalina 
Maia, João Sousa| Mec’s: Isabel Sousa, Diac. José Mª  |  Acólitos: Eduardo Gonçalves, Zé Mar-
ques). 
(Ig. Matriz, 18h30): “Mês de Maria” : Oração do Terço com a catequese e  famílias. 


