
DESTAQUES: 

Exposição do Santíssimo - 17h30, todos os Sábados 

28 de Abril - Grupo de Reflexão Sinodal - 19h (Sala de reuniões) 

30 de Abril - Grupo “Jesus da Galileia” (Renovamento Carismático) - 21h 

(Igreja) 

3 de Maio - 12h Celebração com as crianças da Catequese; Dia da Mãe 

4 e 6 Maio– 19h, terço com as crianças da Catequese 

23 de Maio– Peregrinação da Paróquia a Fátima (inscrições na Secretaria) 

RECOLHA DE CONTACTOS DE PAROQUIANOS  
 

Estamos a proceder a uma campanha de recolha de contactos de paroquia-
nos.  

Tendo em vista a dinamização da nossa vida Comunitária procuramos garantir 
a divulgação junto do maior número possível de pessoas de toda a informação 
sobre o que nos vamos propondo realizar na nossa Comunidade.  

Assim, ao fundo da Igreja há uma pequena folha com uma parte destacável 
que vos convidamos a preencher com os vossos contactos e a recortar, colo-
cando-a depois no recipiente devidamente identificado para o efeito.  
 

CONSULTA À COMUNIDADE  
 

Nos próximos dias 2 e 3 de Maio, durante as missas, vamos realizar uma 
“Consulta à Comunidade”. De uma forma muito simples queremos perceber:  

-  Quem está interessado em participar em actividades da paróquia;  

-  Que tipos de actividades é que despertam mais interesse;  

-  Com que regularidade se dispõem a fazê-lo;  

-  Qual a disponibilidade que terão para colaborar activamente na realização 
dessas mesmas actividades.  

Paróquia  

Santa Joana, Princesa 
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À MESA DA PALAVRA - IV Domingo da Páscoa- Ano B  

1. LEITURA DOS ACTOS DOS APÓSTOLOS (Actos 4, 8-12) 

Naqueles dias, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: «Chefes do 

povo e anciãos, já que hoje somos interrogados sobre um benefício feito 

a um enfermo e o modo como ele foi curado, ficai sabendo todos vós e 

todo o povo de Israel: É em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vós 

crucificastes e Deus ressuscitou dos mortos, é por Ele que este homem se 

encontra perfeitamente curado na vossa presença. Jesus é a pedra que 

vós, os construtores, desprezastes e que veio a tornar-se pedra angular. E 

em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro 

nome, dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos».  

Palavra do Senhor 

«Em nenhum outro há salvação»    

Existe dentro de nós uma sede de vida que vai sempre muito mais além do 
que aquilo que conseguimos alcançar, mesmo ainda antes de a conseguirmos 
verbalizar, e até mesmo conceptualizar. 

Por mais belas que sejam as realidades que preenchem a nossa vida, parece 
que podemos e queremos ir sempre mais longe, dando razão a Fernando Pes-
soa, que dizia: “ser descontente é ser homem”… 

As expectativas dos discípulos e os horizontes dos discípulos a respeito da 
vida aprofundam-se e alargam-se no encontro com Jesus. 

Começa por ser uma realidade percebida de formas difusa mas intensa. Tão 
intensa que os vai prendendo cada vez mais, apesar de não compreenderem 
o alcance de tudo o que Ele lhes diz e de ficarem muitas vezes quase bloquea-
dos pela grandeza da exigência do caminho que Jesus lhes propõe. Depois, à 
luz da Ressurreição, tudo ganha um sentido novo. E percebem que essa salva-
ção que tanto anseiam tem uma profundidade, que só Jesus a pode dar de 
forma plena: “Não há salvação em nenhum outro”! 

Que salvação esperas? 



SALMO RESPONSORIAL: Salmo 117 (118),1.8-9.21-23.26.28cd.29       

Refrão: A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra 

angular. 

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, 

porque é eterna a sua misericórdia. 

Mais vale refugiar-se no Senhor, do que fiar-se nos homens. 

Mais vale refugiar-se no Senhor, do que fiar-se nos poderosos. Refrão  
 

Eu vos darei graças porque me ouvistes  

e fostes o meu Salvador. 

A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. 

Tudo isto veio do Senhor: é admirável aos nossos olhos. Refrão  
 

Bendito o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós vos ben-

dizemos. 

Vós sois o meu Deus: eu vos darei graças.  

Vós sois o meu Deus: eu Vos exaltarei. 

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua miseri-

córdia. Refrão 

2. LEITURA DA PRIMEIRA EPÍSTOLA DE SÃO JOÃO (Jo 3, 1-2)  

Caríssimos: Vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos chamar-

mos filhos de Deus. E somo-lo de facto. Se o mundo não nos conhece, é 

porque não O conheceu a Ele. Caríssimos, agora somos filhos de Deus e 

ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, na altu-

ra em que se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque O veremos 

como Ele é. 

Palavra do Senhor 

«Veremos a Deus tal como Ele é»    

Somos de Deus. Ele é a nossa verdade. 

E é por isso que ver Deus sempre foi o desejo mais profundo do homem, mes-
mo quando percebido como inalcançável, tal a distância que nos separa d’Ele. 

E esse desejo torna-se algo de irrenunciável quando, em Jesus Cristo, perce-
bemos a grandeza infinita do Amor que Deus é e quer partilhar connosco. 

Nessa altura, grande motor da nossa vida não pode deixar de ser outro senão 
o de vivermos atraídos por esse dia em que “O veremos tal como Ele é”!!! 
  

Tudo na tua vida se resume a querer ver Deus?  Porquê? 

 EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO S.JOÃO (Jo 10, 

11-18) 

Naquele tempo, disse Jesus: «Eu sou o Bom Pastor. O bom pastor dá a 

vida pelas suas ovelhas. O mercenário, como não é pastor, nem são suas 

as ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge, enquanto o 

lobo as arrebata e dispersa. O mercenário não se preocupa com as ove-

lhas. Eu sou o Bom Pastor: conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas 

conhecem-Me, do mesmo modo que o Pai Me conhece e Eu conheço o Pai; 

Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não 

são deste redil e preciso de as reunir; elas ouvirão a minha voz e haverá 

um só rebanho e um só Pastor. Por isso o Pai Me ama: porque dou a 

minha vida, para poder retomá-la. Ninguém Ma tira, sou Eu que a dou 

espontaneamente. Tenho o poder de a dar e de a retomar: foi este o 

mandamento que recebi de meu Pai».   

Palavra da salvação 

«O Bom Pastor dá a vida pelas suas ovelhas»  

Conhecer Jesus da mesma forma como somos conhecidos por Ele, partilhar 

com Ele a totalidade da nossa vida, sem que fiquem segredos atravessados, a 

atrapalhar a relação, é este o projecto da nossa vida! 

E a razão é simples: não há outra maneira de corresponder à grandeza infinita 

do Seu amor por nós: “O Bom Pastor dá a vida pelas suas ovelhas”. 
 

Em que medida já “conheces” Jesus”?  


