
 

 

«EU SOU O BOM PASTOR. O BOM PASTOR DÁ A 

VIDA PELAS SUAS OVELHAS.» 

Jesus apresenta-se como Bom Pastor. Podemos 

traduzir esta imagem com a palavra líder, hoje 

tão em moda. De facto, Jesus é alguém que cati-

va, inspira, motiva e guia no caminho para Deus. 

Que me diz e inspira a imagem de Jesus como 

Bom Pastor? 

 

«O MERCENÁRIO NÃO SE PREOCUPA COM AS 

OVELHAS.» 

Jesus não é um pastor ou líder distante. Nem um 

funcionário que só trabalha por interesse ou se 

quer aproveitar de nós ou do que temos. Não se 

ocupa de nós por algum tempo, quando lhe con-

vém ou é agradável. Ele faz-se próximo, caminha 

connosco sempre, guia-nos e nunca nos abando-

na.  Na vocação, no trabalho e na vida social, sou 

mais bom pastor ou mercenário?  

«EU DOU A MINHA VIDA PELAS MINHAS  

OVELHAS.» 

A entrega da vida de Jesus por nós concretizada 

na sua paixão, morte e ressurreição continua. Na 

Palavra e na Comunhão, Jesus dá-se a nós, mani-

festando o seu amor e tornando-se fonte de vida. 

“Como eu fiz, fazei-o vós também”. A comunhão 

com Jesus leva-me a assumir a vida quotidiana e 

as relações com os outros com amor, 

doação e espírito de serviço? 

 

No Domingo do Bom e Belo Pastor cele-

bramos também o DIA MUNDIAL DE 

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 
 

Deus precisa de ti para colaborares com 

o seu plano de amor para toda a huma-

nidade.  

Deus tem uma vocação para ti, queres 

descobrir qual é?  
 

SER BOM PASTOR não é exclusivo dos sacerdo-

tes e dos consagrados. Também os leigos de-

vem ter o espírito e a prática dos Bons Pastores, 

isto é, de acolherem, de acompanharem, de com-

preenderem e de servirem. Muitos leigos deverão 

assumir-se, no seu meio, como autênticos Bons 

Pastores. 

TENS CORAGEM DE RESPONDER SIM? 
 

Pe. Francisco Xavier        
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O BOM, BELO, PERFEITO E 
VERDADEIRO PASTOR  

CHAMADOS A SER GUARDIÕES  
UNS DOS OUTROS E DA CRIAÇÃO 
A palavra «vocação» não deve ser entendida 

em sentido restrito, referindo-a apenas àque-

les que seguem o Senhor pelo caminho du-

ma consagração específica. Todos somos 

chamados a participar na missão de Cristo 

de reunir a humanidade dispersa e reconciliá-

la com Deus. De modo mais geral, cada pes-

soa humana, antes ainda de viver o encontro 

com Cristo e abraçar a fé cristã, recebe com 

o dom da vida um chamamento fundamen-

tal: cada um de nós é uma criatura querida e 

amada por Deus, objeto dum pensamento 

único e especial d’Ele e somos chamados a 

desenvolver, ao longo da nossa vida, esta 

centelha divina que mora no coração de ca-

da homem e mulher, contribuindo para fazer 

crescer uma humanidade animada pelo amor 

e mútuo acolhimento. Somos chamados a 

ser guardiões uns dos outros, a construir 

laços de concórdia e partilha, a curar as feri-

das da criação para que não seja destruída a 

sua beleza. Em suma, tornamo-nos uma 

família na maravilhosa casa comum da cria-

ção, na variedade harmoniosa dos seus ele-

mentos.  

DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES  

«Chamados para construir a família humana»  

CONVOCADOS PARA CONSTRUIR  
UM MUNDO FRATERNO 
Como cristãos, não só somos chamados, 

isto é, interpelados cada qual pessoalmente 

por uma vocação, mas também convoca-

dos. Somos como os ladrilhos dum mosai-

co, belos já quando vistos um a um, mas só 

juntos é que formam uma imagem. Brilha-

mos, cada um e cada uma de nós, como 

uma estrela no coração de Deus e no firma-

mento do universo, mas somos chamados a 

compor constelações que orientem e ilumi-

nem o caminho da humanidade, a partir do 

ambiente onde vivemos. (…) 

Portanto, quando falamos de «vocação», 

não se trata apenas de escolher esta ou 

aquela forma de vida, votar a própria exis-

tência a um determinado ministério ou se-

guir o encanto do carisma duma família 

religiosa, dum movimento ou duma comuni-

dade eclesial; mas trata-se sobretudo de 

realizar o sonho de Deus, o grande desígnio 

da fraternidade que Jesus tinha no coração 

quando pediu ao Pai «que todos sejam um 

só» (Jo 17, 21). Cada vocação na Igreja e, 

em sentido largo, também na sociedade, 

concorre para um objetivo comum: fazer 

ressoar entre os homens e as mulheres 

aquela harmonia dos múltiplos e variados 

dons que só o Espírito Santo sabe realizar. 

Sacerdotes, consagradas e consagrados, 

fiéis leigos, caminhemos e trabalhemos jun-

tos, para testemunhar que uma grande famí-

lia humana unida no amor não é uma utopia, 

mas o projeto para o qual Deus nos criou.  
 

Mensagem do Papa Francisco para o 59º dia mun-
dial de oração pelas vocações  



 

 

FAMÍLIA  
Dando continuidade ao processo quaresmal 

de aproximação da cruz, onde cada ponto 

significava um motivo para rezar por várias 

causas e situações, agora no Tempo Pascal 

assumimos uma atitude de louvor e gratidão 

por todas as graças que a Cruz do Ressuscita-

do nos concedeu. Assumimos ainda uma ati-

tude missionaria, dentro e fora da família, na 

sociedade e na Igreja. 

A missão em ponto de entrega aos outros, 

tomando parte na construção de uma nova 

civilização, a civilização do amor, da justiça e 

da paz. 

Para o efeito, sugerimos que se faça um ca-

lendário para o Tempo Pascal, de modo a 

ajudar cada família a acompanhar a passa-

gem dos dias, dos Domingos e das festas. 
 

DESCARREGUE O CALENDÁRIO E AS 
PROPOSTAS/DESAFIOS AQUI 

 

 

 

CATEQUESE 

Procurar desenvolver uma atividade de solida-

riedade, preferencialmente de cariz emocio-

nal, com pessoas da paróquia que precisam 

de apoio. 
 

JOVENS / ESCOLA  

 

Procurar uma instituição na qual possam fa-

zer um dia de voluntariado 

TLin[formativo] 
PEREGRINAÇÃO DAS CRIANÇAS AO SAMEIRO: integrada na celebração dos 40 anos da pre-

sença do Papa João Paulo II no Sameiro, este ano a realizar-se a 15 de MAIO, com o seguinte 

programa: 14h00 ACOLHIMENTO (junto ao monumento de S. João Paulo II) - Peregrinação em 

Direção à Basílica e Cripta; 15h30 EUCARISTIA. As crianças são convidadas a trazerem um 

desenho sobre a família e com uma oração pela família (na mesma folha), que terá um lugar pró-

prio na Eucaristia para a sua apresentação/entrega. 

 

Caminhada  
Quaresma-Páscoa  

    «Bem sabiam  

                  que era o Senhor»  

(Jo 21, 1-19) 

Eucaristias 

AVISOS 

DIA LOC/HORA      INTENÇÕES 

SEGUNDA, 09 Cap  18h30     † Em Ação de Graças’ 

TERÇA, 10 Igre 21h00     † Pelos paroquianos e pela PAZ na UCRÂNIA 

QUARTA, 11 Igre 21h00     † Em Ação de Graças a São José’ 

QUINTA, 12 Cap  18h30     
† Celeste de Castro e Pais                                            †  Lídia Manuel e Pais  
† Armando Abreu Fernandes, José da Cunha Oliveira e Maria Rosa Alves 

SEXTA, 13 Igre 21h00     
† Aniv.— Albano Matos Gonçalves                  † Luís da Cunha Ferreira e Pais  
† Em Ação de Graças a Nossa Senhora de Fátima 

SÁBADO, 14 Igre  18h00 

† 30.º DIA — Jorge Fernandes Neiva            † João de Araújo e Laura Ribeiro' 
† Aniv.— Alexandre Herculano Novais Queirós de Castro 
† Tomás Pacheco, Maria Engrácia, Manuel Dias, Alberto Augusto Vieira  
   Almeida, Maria da Conceição Vieira Almeida e Amândio de Castro Almeida 
† Domingos Fernandes e Maria Aurora de Castro      † Aniv.— Francisco Dias' 
† José Manuel Ferreira Vieira, Maria Emília Ferreira, Maria Emília Teixeira  
    e Maria Rosa Teixeira        † Manuel Pereira Baptista        † Aurora Ferreira' 
† António da Silva Carneiro, Josefa Rosa e filha Guilhermina' 
† António Dias, Jacinto Lopes, Luísa Martins, José Lopes, António Lopes  
    e Abel Lopes'                   † Manuel Ribeiro, Belém Silva e José Silva Ribeiro' 
† António Mendes, Adelina de Castro Sampaio e José Mendes  

DOMINGO, 15 Igre 10h00     

† António de Freitas da Silva                 † Lino da Silva Oliveira, Pais e Sogros' 
† Maria dos Anjos Freitas, marido, Francisco Araújo e filhos' 
† David Vieira Gonçalves, Rosa de Carvalho Gonçalves e Filhos 
† Manuel Luís Novais, Rosa Ribeiro, João Luís Ribeiro Novais e Joaquim de  
   Melo Oliveira Guimarães 
† Aniv. - Eva de Jesus Ribeiro, Ana de Jesus Pinto Chagas e António Ribeiro  

 Sant  16h00 † Colaboradores e Benfeitores da Irmandade de N.ª S.ª do Carmo da Penha’ 

Contatos 

Largo Domingos Leite de Castro — Costa — 4810-011 GUIMARÃES             Tel. 253 412 475 / 969 410 582 
www.paroquiadacosta.pt              geral@paroquiadacosta.pt               www.facebook.com/ParoquiaDaCosta 

SEMANA de 09 a 15 de Maio de 2022 

41.ª Peregrinação Paroquial a Fátima 
Continuam abertas as inscrições para participar na 41.ª Peregrinação Paroquial a Fátima. 

A  Peregrinação acontece nos dias 4 e 5 de Junho. A inscrição completa inclui o transporte, almoço 

à chegada a Fátima e alojamento (jantar do dia 4, pequeno almoço e almoço do dia 5). 

As inscrições podem ser feitas pelo meios habituais!... 

Mês de Maio — Mês de MARIA... 
Nossa Senhora pediu a oração do Terço em todas as suas aparições em Fátima, de Maio a Outubro 
de 1917, prometendo a paz e muitas outras graças mediante esta oração, feita com o coração.  

 "Ao iniciar hoje o mês dedicado à Mãe de Deus, gostaria de convidar todos os fiéis e as comunidades 
a rezarem o Terço todos os dias de maio pela paz" (Papa Francisco, 1 de Maio de 2022).  

Procuremos individualmente, em família ou em comunidade cumprir estes pedidos… pela PAZ!... 

Paróquia de Santa Marinha da Costa 


