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BOM PASTOR
Olá Famílias! Saudações pascais! A
brincar, a brincar
e já vamos no 4º
domingo de Páscoa. Conhecido
pelo “Domingo do Bom Pastor. Cresce o
rebanho, no meio da Cidade! A Boa
Nova fura as redes do campo e entra
fora de jogo, no coração de Antioquia,
cidade donde, pela primeira vez, houve
o nome de “cristãos” (At. 11,26). E lá estão Paulo e Barnabé, pastores, no meio
da Cidade, a reconduzir e a guiar os fiéis,
no caminho novo da salvação. A cidade
torna-se agora o campo da missão,
onde florescem novas pastagens. Paulo
e Barnabé, a partir da comunidade de
Antioquia, são reservados, para a missão (At.13,2). Deixam para trás, e para
outros, a tarefa da manutenção e recusam-se a “engordar” as ovelhas fartas!
Eles voltam-se para as «ovelhas», que
ainda não pertencem ao redil. “Era a
vós – diziam eles aos judeus – que devia
ser anunciada primeiro a Palavra de
Deus. Uma vez, porém, que a rejeitais,
voltamo-nos para os pagãos, pois assim
nos mandou o Senhor” (At.13,46).
Aqui se percebe claramente o desafio da missão: sair da casa paterna, levar
Cristo a um mundo novo, que ainda não
conhece nem reconhece a Sua voz. Mis-

EDITORIAL
são é envio e saída, para outras paragens, para outras pastagens, para lugares e pessoas, onde o Evangelho ainda
não foi anunciado!
O Papa Francisco tem-nos falado,
desde a primeira hora, da necessidade
de sairmos, de dentro e do centro da
Igreja, para a periferia.
É difícil derrubar o muro, que nos
cerca dentro da própria Igreja, e há
sempre o medo terrível de sacudir o pó
dos pés, para ir pregar para outra freguesia, para a tal periferia, onde vivem
os filhos de Deus que andam dispersos!
Como eu gostaria de ir por essas ruas,
de atravessar esses bairros, de parar a
conversar com a gente! E, na periferia,
tocar o íntimo do mundo, como um
fogo!
Todavia, esta pastoral missionária
não é tarefa isolada, nem exclusiva, do
seu Pastor. A todos, e a cada ovelha do
rebanho, cabe ir em frente, dando e
alargando o seu espaço, para nele procurar ovelhas feridas, desnutridas,
abandonadas! Isto só é possível, graças
aos pés, às mãos e aos olhos de cada
uma das ovelhas! Todos somos, ao
mesmo tempo, cordeiros e pastores,
guiados e condutores, para o encontro
com Cristo, Pastor e dador de Vida.

Pe. Manuel Silva

LITURGIA DA PALAVRA – 4º DOMINGO Páscoa
12.05.2019
Leitura dos Atos dos Apóstolos
Naqueles dias, Paulo e Barnabé seguiram de Perga até Antioquia da Pisídia.
A um sábado, entraram na sinagoga e sentaram-se.
Terminada a reunião da sinagoga, muitos judeus e prosélitos piedosos
seguiram Paulo e Barnabé, que nas suas conversas com eles
os exortavam a perseverar na graça de Deus.
No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra do Senhor.
Ao verem a multidão, os judeus encheram-se de inveja
e responderam com blasfémias. Corajosamente, Paulo e Barnabé declararam:
«Era a vós que devia ser anunciada primeiro a palavra de Deus.
Uma vez, porém, que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna,
voltamo-nos para os gentios, pois assim nos mandou o Senhor:
‘Fiz de ti a luz das nações, para levares a salvação até aos confins da terra’».
Ao ouvirem estas palavras, os gentios encheram-se de alegria
e glorificavam a palavra do Senhor.
Todos os que estavam destinados à vida eterna abraçaram a fé
e a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região.
Mas os judeus, instigando algumas senhoras piedosas mais distintas
e os homens principais da cidade, desencadearam uma perseguição contra Paulo
e Barnabé e expulsaram-nos do seu território.
Estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, seguiram para Icónio.
Entretanto, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.
Palavra do Senhor!
Refrão: NÓS SOMOS O POVO DO SENHOR; É ELE O NOSSO ALIMENTO.
Leitura do Livro do Apocalipse
Eu, João, vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, de todas as nações,
tribos, povos e línguas. Estavam de pé, diante do trono e na presença do Cordeiro,
vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão.
Um dos Anciãos tomou a palavra para me dizer:
«Estes são os que vieram da grande tribulação, os que lavaram as túnicas
e as branquearam no sangue do Cordeiro.
Por isso estão diante do trono de Deus, servindo-O dia e noite no seu templo.
Aquele que está sentado no trono abrigá-los-á na sua tenda.
Nunca mais terão fome nem sede, nem o sol ou o vento ardente cairão sobre eles.
O Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor
e os conduzirá às fontes da água viva.
E Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos».
Palavra do Senhor

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Jesus:
«As minhas ovelhas escutam a minha voz.
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-Me.
Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer
e ninguém as arrebatará da minha mão.
Meu Pai, que Mas deu, é maior do que todos
e ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai.
Eu e o Pai somos um só».

PENSAMENTO DA SEMANA
“As ovelhas não vão mostrar aos pastores o que comeram;
pelo contrário, depois de bem digerido o pasto, dão-lhes lã e leite.
Do mesmo modo não deves desperdiçar entre ignorantes, belas máximas;
procura digeri-las e dá-las a conhecer por meio dos teus atos. (Epicteto)

Anedota da Semana

Palavra da Salvação

Comentário
“Sou Eu!” Quem de nós não exclamou tantas vezes esta expressão? Nem é necessário dizer o nome… Hoje, diz Jesus: “Eu sou o Bom Pastor..:” Coloca-Se num
registo de uma relação de intimidade para falar da sua ligação com os discípulos.
Foi isso que Ele viveu com eles durante três anos. Tornaram-se seus amigos. Várias
vezes, Jesus só precisou deste grito para Se fazer reconhecer: “Sou Eu!”
Os discípulos não podiam enganar-se: esta voz era a sua, única no mundo. Não
serve de nada dizer a um desconhecido: “Sou Eu!”
Para entrar na intimidade de alguém, é preciso uma relação longa, um “vivercom”, uma familiaridade, no sentido pleno da palavra. Isso só se pode viver na duração, na fidelidade, na paciência. Com Jesus, é exatamente a mesma coisa. Não é
o meu nervo auditivo que vibra à sua voz, mas a “audição do coração” que me torna
atento quando a sua Palavra é proclamada em Igreja, quando leio e medito esta
Palavra. É ela que vem fazer vibrar o meu ser profundo, que me toca o coração.
Torno-me então, pouco a pouco, capaz de integrar na minha vida, na minha maneira de pensar e de agir, a sua maneira própria de falar e de agir. Pouco a pouco,
a minha vida toma uma cor evangélica, a minha consciência afina-se, torno-me discípulo de Jesus, reconheço a sua presença na minha vida.
Aí está um trabalho de longo alcance, de toda a vida. Então, pouco a pouco também, é um pouco d’Ele que trespassará através da minha vida para tocar os outros.
Não está aí a vocação própria de todo o batizado: fazer-se eco da sua voz no coração
do mundo?
(fonte: www.dehonianos.Org. com)

Dois pastores estão perdidos e um deles pergunta para um homem que está visivelmente bêbado:
- Com licença, você sabe me informar onde fica a farmácia?
E o bêbado explica:
- Claro, fica ali na esquina virando a direita.
Os pastores agradecem, começam a seguir o caminho mas um pergunta ao outro:
- Será que não deveríamos ajudar aquele pobre homem
que tomou o caminho da bebida?
E o outro pastor responde:
- É verdade. Temos o dever de ensinar a palavra do Senhor e ajudar aquele homem.
Eles voltam até o bêbado e perguntam:
- Moço, você gostaria que te ensinássemos o caminho de Deus?
E o bêbado responde:
- Vocês não sabem nem o caminho da farmácia, imagine o caminho de Deus...

AVISOS DA Semana
1. REUNIÃO SECRETARIADO PERMANENTE: será no dia 14.05, às 21,00h na
sede.
2. VISITA DA IMAGEM PEREGRINA Na Ponte da Ribeira das Jardas, Rua Melquíades Marques: será já no dia 18.05, pelas 21h.
3. DOMINGO DO BOM PASTOR: A semana vocacional encerra neste domingo.
Rezemos pelas vocações sacerdotais.
4. RENOVAÇÃO DOS MECS: A ação de formação para renovação dos MECs será
no próximo domingo, dia 18 de maio em Massamá. Começam às 14,30h.
5. AÇÃO DE FORMAÇÃO: “ A FRATERNIDADE À LUZ DA LITURGIA” (D. Augusto
César) Rio de Mouro, 11.05.2019., 16,00h.
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