
Vida na 
comunidade 

Domingo, 17 
 

4º Domingo de Páscoa  / C - Domingo do Bom Pastor 
Dia mundial de oração pelas vocações. 

Terça, 19 Às 21h15: cat. de adultos no Tovim e na Reitoria do Dianteiro. 

Quinta, 21 
 

Na Igreja de Santo António, das 15h30 às 18h15: Adoração do San-
tíssimo Sacramento pelas  Vocações. 

Sexta, 22  Às 21h15: cat. de adultos em Santo António e na Rocha Nova. 
Às 21h30, na Igreja de Santo António: Oração, com a presença da 
Cruz missionária da JMJ. 

Sábado, 23 10h30: Horário normal de catequese:  

Domingo, 24 5º Domingo de Páscoa  / C  

Segunda, 25 Feriado - Dia da Liberdade. 
Encontro da Família Franciscana em Alenquer, na comemoração 
dos 800 anos da chegada dos Franciscanos a Alenquer. O programa 
prevê a inauguração de um monumento (12h30), uma palestra do 
Cardeal Patriarca de Lisboa (15h00), almoço partilhado, Missa
(16h00) e envio. Todos podem participar. 

FESTA DA PRIMEIRA COMUNHÃO  

Aproximam-se as datas da festa da primeira Comunhão da nossa 
paróquia que, este ano, se realizará no Mosteiro de Celas nos 
domingos 1 e 8 de Maio pelas 10h30. Nestas datas, a Missa de 
horário do Mosteiro: a das 10h00, não se celebrará, ficando as 
pessoas convidadas a integrar-se na festa das crianças. 

Queremos aqui realçar a importância que reveste a festa deste 
ano: na verdade, trata-se do primeiro ano em que as crianças foram preparadas 
com a colaboração dos pais, abrindo, assim, uma nova perspetiva pastoral quer 
para a catequese das crianças quer para o começo de uma catequese de adultos. 
Aliás, foram os próprios pais que sentiram a necessidade de receber uma nova ini-
ciação cristã, renovando ou descobrindo a fé no Senhor Jesus, vivo e ressuscitado. 

A festa se realizará em dois domingos para permitir às famílias e à comunidade uma 
participação mais adequada.  

Recordamos, finalmente, que haverá uma preparação para todas as crianças no dia 
30 de abril, das 14h00 às 18h00, e um pequeno ensaio no dia 7 de maio das 10h00 
às 12h00, para o 2º grupo que contará, também, com três batizados. 
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PROCURAR SOLUÇÕES DIGNAS DO HOMEM 

A viagem do Papa Francisco, jun-
tamente com o Patriarca Bartolo-
meu e o Arcebispo Jerónimo, à 
ilha de Lesbo teve um programa 
muito breve e simples: a visita do 
campo onde estão agrupados 
milhares de prófugos; o almoço 
num contentor, com oito refugiados; a cerimónia junto ao porto 
“pelas vítimas das migrações”, com um breve discurso, um minu-
to de silêncio e o lançamento ao mar de uma coroa de flores. 

O porta-voz do Vaticano refere que foi um programa 
“estritamente humanitário e ecuménico” e representou uma 
chamada de atenção sobre graves situações humanitárias que 
precisam do empenho de todos para encontrar soluções dignas 
do homem. 

Para nós, esta viagem, que foi realizada em concomitância com o 
domingo do Bom Pastor, é mais um sinal esclarecedor do projeto 
pastoral do Papa Francisco: anunciar, como Jesus, o Reino de 
Deus aos pobres, curando as suas feridas, reacendendo neles a 
chama da esperança e comunicando a força libertadora da fé e 
do amor em Jesus Cristo vivo e ressuscitado. 

Há poucos dias, o Papa Francisco publicou a Exortação apostólica 
“A alegria do amor”, na qual oferece uma síntese dos trabalhos 
do Sínodo dos bispos sobre a Família. Trata-se de um texto, bas-
tante completo e extenso, que manifesta uma nova sensibilidade 
que está a surgir na Igreja acerca da família e do amor. Em parti-
cular, é sublinhada a ideia de que o percurso que leva à verdade 
é o do diálogo e do respeito dos vários caminhos, éticos, cultu-
rais e religiosos da humanidade. 

 



A PALAVRA DO SENHOR     
4º Domingo de Páscoa / C 

 
Leituras: Act 13, 14.43-52; Sal. 99 (100)  

 Ap 7,9.14-17   Jo 10,27-30  

Numa cultura como a nossa, marcada 
pelo anonimato e pela massificação, e, 
muitas vezes, pelo desrespeito da pessoa 
humana e da sua dignidade, a imagem de 
Jesus “bom pastor” muda esta perspeti-
va e mostra que é possível construir rela-
ções humanas acolhedoras e valorizado-
ras, sobretudo para com os mais peque-
nos e frágeis. 

O seu amor vai ao encontro da nossa ver-
dadeira identidade: ele conhece-nos e 
nós reconhecemos n’Ele quem nos salva. 
Nele, sentimo-nos acolhidos como nos 
braços de um pai que nos ama. 

Este é o tema do Evangelho: a metáfora 
do pastor disposto a dar a vida pelas ove-
lhas, aponta para Jesus que carrega a 
nossa vida. Ao mesmo tempo, ele mostra 
o que espera de nós: uma relação sincera 
e confiante. Por isso, somos convidados a 
escutar a sua voz e seguir os seus passos. 

Também na primeira leitura, é realçada a 
importância da nossa conformação a Cris-
to, que se realiza no batismo e na aceita-
ção da dimensão missionária que daí nos 
vem. 

Deste modo, o objetivo da identificação 
com Cristo, vivido enfrentando corajosa-
mente as tribulações da vida, torna-se - 
afirma a segunda leitura -  sinal de per-
tença a Ele. 

ORAÇÃO DO DOMINGO  

Senhor Jesus, 

na nossa vida, o que mais interessa  é 
a relação pessoal que Tu ofereces a 
cada um de nós. 

Tudo começa pela escuta da Tua pala-
vra. Sim, a tua voz está na origem da 
minha aventura cristã: ao reconhecê-
la, consigo afastar os medos e enfren-
tar qualquer situação com coragem e 
serenidade de coração. A tua voz dá-
me a certeza de que há alguém que 
me ama e se interessa por mim. 

Deste modo, Senhor Jesus, posso colo-
car-me diante de Ti, sem fingimentos e 
máscaras, com as minhas fragilidades 
e os meus pecados, porque Tu, apesar 
de tudo o que pode acontecer, sempre 
me amas. 

Eis porque vale a pena seguir-te pelos 
caminhos mais difíceis: porque só Tu 
me asseguras um apoio eficaz e uma 
meta inesperada de alegria e de paz. 
(R. Laurita) 

A “CRUZ  
MISSIONÁRIA” 

No âmbito das Jornadas 
Mundiais da Juventude, a 
“Cruz missionária” vai estar 
na nossa Diocese de Coim-
bra de 18 a 24 de Abril e irá 
percorrer as diferentes regiões pastorais, 
seguindo este percurso: 

18 de abril, 21h30: Receção na Capela da 
Universidade. 

19 de abril, 21h30: Oração na Igreja do 
Cardal, Pombal. 

20 de abril, 21h30: Oração na Igreja de S. 
Julião, Figueira da Foz. 

21 de abril, 21h30: Oração na Igreja 
Matriz de Oliveira do Hospital. 

22 de abril, 21h30: Oração na Igreja de 
Santo António dos Olivais, Coimbra. 

23 de abril, 21h30: Vigília de oração na 
Igreja de Santa Cruz, Coimbra. 

24 de abril, 15h00: Peregrinação da Igreja 
de Santa  para a Sé Nova. 17h00: celebra-
ção da Eucaristia com o Bispo e entrega 
da Cruz à Diocese da Guarda. 

JESUS, O BOM PASTOR 
O bom pastor conhece as suas ovelhas e 
só elas, porque lhes pertencem. O bom 
pastor, e só ele, conhece as suas ovelhas, 
porque só ele sabe o que lhe pertence 
pela eternidade. 

Conhecer Jesus Cristo significa conhecer a 
sua vontade para nós e connosco, e cum-
pri-la; significa amar a Deus e aos irmãos. 
A bem-aventurança do Pai é reconhecer o 
Filho como filho, e a bem-aventurança do 
Filho é reconhecer o Pai como pai. Este 
mútuo reconhecimento é amor, comu-
nhão.  

Da mesma forma, a bem-aventurança do 
Salvador é reconhecer o pecador como 
sua propriedade adquirida, e é bem-
aventurança do pecador reconhecer Jesus 
como seu Salvador. Pelo facto de Jesus 
estar ligado ao Pai (e aos seus) por uma 
comunhão de amor e de mútuo conheci-
mento, o bom pastor pode entregar a 
própria vida pelas ovelhas e adquirir 
assim o rebanho como sua propriedade 
pela eternidade.  

(D. Bonhoeffer) 

PEREGRINAÇÃO A MALTA 
19 a 24 de agosto de 2016 

Organizada pelo Mensageiro de Santo Antó-
nio e acompanhada pelo Frei Severino, é 
proposta uma peregrinação para a ilha de 
Malta, a pérola do mar Mediterrâneo. 
Malta está ligada à figura de S. Paulo, que aqui parou numa das suas viagens apos-
tólicas. Esta ilha é uma encruzilhada de culturas e povos, marcada por uma profun-
da fé na Igreja, que tem como ponto de referência os Cavaleiros da Ordem de Mal-
ta. 
Preços por pessoa em quarto duplo: Mínimo 35 participantes: 1.395,00 € 
Suplemento para quarto individual: 195,00 € - Transporte Coimbra - Lis.: 45,00 € 
Contactos: Agência Fátima Caminhos - Tel. 249538565; Frei Severino: 239713938. 

Ainda há lugares: inscreva-se quanto antes! 


