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Celebramos hoje o Domingo do
Bom Pastor .
É uma imagem muito conhecida

já no Antigo Testamento, um título
de Cristo muito familiar aos
primeiros cristãos e um modelo
apresentado a todos os que
exercem alguma liderança na
Comunidade
Na 1ª e 2ª Leitura,  S. Pedro ex-

plica como entrar pela Porta: ou
escutar a voz do Pastor,  mediante
a conversão e o Baptismo, ou atra-
vés do seguimento das pegadas
de Cristo,  fazendo o bem sob o
peso do sofrimento.
O Salmista  testemunha as

acções do Pastor e o desejo de
habitar sempre com ele. (Sl 22)
No Evangelho  Jesus  apresenta-

se como o Bom Pastor.   É uma
catequese sobre a Missão de
Jesus: conduzir os homens às
pastagens verdejantes e às fonteswww.esposendeonline.com;www.jf-curvos.pt;Email: armindopatrao@gmail.com
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Cristo...o Bom Pastor
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cristalinas  de onde brota a vida em
plenitude.
O texto está dividido em duas

partes , ou duas parábolas:
1. Na primeira parte, aparece a

figura do Bom Pastor ,  numa atitude
de ternura com as ovelhas...Ele
conhece-as, chama-as pelo nome,
caminha com elas e estas seguem-
nO. Elas escutam a Sua voz, por-
que sabem que as conduz com
segurança.
Em contraste com o pastor, apa-

recem as figuras dos ladrões e
dos bandidos.  São todos os que
se apresentam como Pastor, ou até
falam em nome de Cristo, procu-
rando apenas vantagens pessoais.
2. Na segunda parte, Jesus  apre-

senta-se como a “ Porta das
ovelhas ”.
    A Porta permite a passagem dos

donos da casa  e impede o ingresso
dos estranhos:..(continua na pág. 4)

(continuação da página 1)
.. - Para os líderes  significa que nin-
guém pode ir ao encontro das
ovelhas se não tiver um mandato
de Jesus, se não tiver sido convi-
dado por Jesus, se não tiver a
mesma atitude dele.
- Para as ovelhas  significa que Je-

sus é o único lugar de acesso pa-
ra que as ovelhas possam en-
contrar pastagens que dão vida.
A figura do Pastor era uma ima-

gem muito familiar no tempo de
Jesus.  Mas no mundo urbanizado
de hoje, talvez ela perca a força
que tinha então...

Que nos diz hoje esta imagem?
Convida-nos a reflectir sobre o

serviço da Autoridade…Propõe
como Modelo: deve ser exercido
numa atitude de Serviço contínuo
e gratuito.
Para os cristãos, o Pastor por ex-

celência  é Cristo: Ele recebeu do
Pai a missão de conduzir o
rebanho de Deus...
- Cristo, de facto, é o nosso “Pas-

tor”? Ou temos outros “pastores”,
que orientam a nossa existência?
- Quem conduz as nossas esco-

lhas? Cristo? Ou a voz da política,
da opinião pública, do partido,  do
comodismo e da instalação, a voz
dos nossos privilégios, a voz do
êxito e do triunfo a qualquer custo,
da novela, da televisão?
Como é que Cristo desempe-

nha a sua missão de Pastor?
Ele conhece as “ovelhas” e cha-

ma-as pelo nome, mantendo com
cada uma delas uma relação muito

pessoal. Dirige um convite a deixa-
rem a escuridão, mas não força nin-
guém a segui-lo: respeita absoluta-
mente a liberdade de cada pessoa.
- É dessa forma humana e amoro-

sa, o nosso relacionamento com os
outros?
As ovelhas do rebanho de Jesus

devem escutar a voz  do Pastor e
segui-lo…Isso significa aderir a Je-
sus, percorrer o mesmo caminho de-
le, na entrega total aos projectos de
Deus e na doacção total aos irmãos.
Procuramos nós seguir o nosso

“Pastor” no caminho exigente do dom
da vida, ou preferimos outros cami-
nhos mais cómodos.
Em nossas comunidades cristãs,

temos pessoas que presidem e que
animam.  Aceitamos sem problemas
as pessoas que receberam essa
missão  de Cristo e da Igreja, apesar
dos seus limites e imperfeições?
- De outro modo: estamos consci-

entes de que Cristo é o nosso único
“Pastor”, que devemos escutar e
seguir sem condições?

Para distinguir a “Voz” de Jesus , é
preciso três coisas:
- Um permanente diálogo  íntimo

com “o Pastor”;
- Um confronto permanente com a

sua Palavra ;
- Uma participação activa nos

Sacramentos , onde recebemos a
vida, que “o Pastor” nos oferece.
Com o  tema “As Vocações ao
serviço da Igreja-misssão”,  o Papa
enviou uma mensagem, em que nos
convida a orar por aqueles que na
Igreja são chamados Pastores .
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 Paróquia de Palmeira
 Intenções de Missas

3.ª F - 15:  às 19h05  na Capela de
S. Torcato: reza do terço; às 19h30 ,
missa por:

- Aniv. Abílio Miranda Figueiredo e es-
posa (Carolina)  m.c. Eugénia
Figueiredo

- Pelas Almas  m.c. Associação
5.ª F - 17: às 19h05:  na Capela

Rateira:  reza do terço; às 19h30 mis-
sa por:

- Aos pastorinhos (Jacinta e Fran-
cisco)  m.c. Ana Marques

- À Sr.ª de Fátima  m.c. Fátima Viana
Sábado – 19:  às  19h15, Missa por:
- Por António Freitas, Rainha e Pa-

dre Torcato  m.c. Ana Paula Fanguei-
rinho

- Joaquim Dias dos Santos  m.c. filha
Virgínia

Domingo - 20: às 9h30: Missa por:
- Pais de Maria do Céu Barbosa
- Por Almiro Lopes e pais  m.c. viúva

Servir altar 19/20 Abril
Sábado - 19: às 19h15: Acólitos:

7.º ano; Leitores:  Patrícia Sofia San-
tos Fernandes, Paulo Henrique Ribeiro
Martins e Ivone Maia

Domingo-  20: 9h30:  Acólitos :Glória
Lima e Juliana Oliveira; Leitores: Céu
Afonso, António Sá e Ivone Ribeiro

Campanha "obras da Igreja"
Porque muita gente, apesar dum

contacto personalizado, via carta, não
deu qualquer resposta à "Fabriqueira",
traduzida na sua comparticipação,
estamos a fazer uma 2.ª tentativa, en-
viando nova carta sobretudo àqueles
que, acreditamos, se tenham esque-
cido, pois até os vemos na Igreja, es

Maio para o dia 1 de Junho (dia mundial
da criança). O motivo era pessoal: ir a
Londres, acompanhando os pais dum
sobrinho meu que lá estuda na Uni-
versidade. Disse na missiva que “só se
houvesse unanimidade de opiniões é
que a festa seria transferida”. O que não
aconteceu.
Com certeza que a ligeireza com que

alguns responderam “não” até se deveu
ao restaurante (continuamos a depen-
der dos restaurantes). Paciência!
Os resultados foram estes:
- Vinte e nove (29) respostas disseram

“sim”; quatro (4) disseram “não”.
Face ao exposto, mantém-se assim a

data de 22 de Maio.
Sem ameaçar ninguém, hão-de-me vir

pedir favores. Vou começar a abrir os
olhos e não ser tão palerma!
Precisamos de pessoal para

as equipas litúrgicas

A desistência de um elevado nú-
mero de pessoas que faziam parte
do grupo coral e das equipas de lei-
tores, tem contribuido para que as
diversas equipas falhem muito nos
seus compromissos.

Por outro lado, o elevado número
de jovens que tem entrado para as
universidades, tem motivado idênti-
co panorama de falhas.

Assim sendo, aceitamos inscri-
ções quer para cantores quer para
leitores.

Convidamos sobretudo as pessoas
que leiam razoavelmente a oferecer
seus préstimos para as eucaristias
em que... (continua na pág. 3)

Paróquia de Curvos

2.ª F- 14: às 19h05:  na Igreja: reza
do terço; às 19h30:  missa por:

- Pais e tias de Alfredo Marques
- Pais de Fernanda Capitão
4.ª F - 16: às 19h05:  na Igreja: reza

do terço; às 19h30:  missa por:
- António Domingues da Venda  m.c.

filho Tito
  - Heitor Lima da Silva  m.c. mãe
6.ª F - 18: às 19h05:  na Igreja: reza
do terço; às 19h30:  missa por:
  - Aniv. Maria Jesus R. Torres  m.c.
neta Noémia
  - 7.º dia por Manuel Cruz (Filhareiro)
Atenção:  5.º dia CPM em Esposende

Sábado – 19:  às 18h00:  missa por:
- A S. José  m.c. Maria Isabel Faria

e Deolinda Morais
Domingo – 20:   Às 8h00:  Pelo Povo;
Às 11h00h:  Ao santíssimo (cantada)

m.c. Confraria
Atenção:  será precedida de

adoração das 10h00 às 11h00
Em Esposende:  na missa das 19h00:

conclusão do CPM

Servir altar 19/20 Abril
Sábado - 19:  Acólitos:  10.º ano da
catequese; Leitores:  Sílvia Sousa,
Luis Carlos e Sandrina Faria
Domingo- 20:  Às 8h00: Leitores:

Teresa Santos, Sargento e Rosa
Martins . Às 11h00: Leitores: Sara
Serra………………Sílvia Meira

Mantém-se data
da 1.ª comunhão

Fiz um referendo, por escrito, aos
pais das crianças da 3.ª classe que
farão este ano a 1.ª comunhão, sobre
a possibilidade que haveria de adiar
10 dias a festa (passá-la do dia 22 de

paço de todos, tanto para consumir
como para ajudar.
As obras já terminaram e os cofres
estão vazios. Vamos lá a colocar seu
"óbulo" representativo, pois estes dias
chegou-me o extracto da conta ban-
cária da Fabriqueira de Curvos e repa-
rei que temos no banco 121,00 •

Continuação Página Palmeira
Atenção:  o teor desta local, isto
é, "precisamos de pessoal para
as equipas litúrgicas",  também
tem aplicação a Curvos.
Por isso, se é de Curvos, deve ler
o princípio do artigo, que é um pe-
dido. Se é de Palmeira deve ler
também o que está na página an-
terior.
....//...(vem da página anterior)
"costumam tomar parte.

Por outro lado, os ex-cantores
que por motivos desconhecidos
(pelo menos para mim, pároco) dei-
xaram o grupo co-ral e, agora, que
parece se terem apercebido que
afinal foram enganados, caso quei-
ram... podem regressar com a mes-
ma naturalidade com que sairam.
Até seriam bem-vindos. Enfim..Coi-
sas da vida, ciclos próprios de co-
munidades, passos mal dados...-
tudo próprio do ser humano que,
muitas vezes, se deixa manipular
por amigos falsos, críticas morda-
zes, verdades enganadoras, cam-
panhas diabólicas, enfim...men-
tiras difamatórias que deixam
marcas nas pessoas, na sociedade
e na comunidade eclesial.


