
 

 

NÃO ESQUEÇA QUE ...   
 

PARÓQUIA DE SÃO DOMINGOS DE 
BENFICA 

 

FOLHA SEMANAL 

Nº32  
DOMINGO IV DA PÁSCOA 

22.Abril.2018 

Palavra ...            
O BOM PASTOR 

 

O IV Domingo da Páscoa é considerado o “Domingo do Bom 
Pastor”, pois todos os anos a liturgia propõe, neste domingo, 
um trecho do capítulo 10 do Evangelho segundo João, no qual 
Jesus é apresentado como “Bom Pastor”. É, portanto, este o 
tema central que a Palavra de Deus põe, hoje, à nossa reflexão. 
O Evangelho apresenta Cristo como “o Pastor modelo”, que 
ama de forma gratuita e desinteressada as suas ovelhas, até 
ser capaz de dar a vida por elas. As ovelhas sabem que podem 
confiar n’Ele de forma incondicional, pois Ele não busca o próprio 
bem, mas o bem do seu rebanho. O que é decisivo para perten-

cer ao rebanho de Jesus é a disponibilidade para “escutar” as propostas 
que Ele faz e segui-l’O no caminho do amor e da entrega. 
A primeira leitura afirma que Jesus é o único Salvador, já que “não existe 
debaixo do céu outro nome, dado aos homens, pelo qual possamos ser sal-
vos” (neste “Domingo do Bom Pastor” dizer que Jesus é o “único salvador” equi-
vale a dizer que Ele é o único pastor que nos conduz em direção à vida ver-
dadeira). Lucas avisa-nos para não nos deixarmos iludir por outras figuras, 
por outros caminhos, por outras sugestões que nos apresentam propostas falsas 
de salvação. 
Na segunda leitura, o autor da primeira Carta de João convida-nos a con-
templar o amor de Deus pelo homem. É porque nos ama com um “amor ad-
mirável” que Deus está apostado em levar-nos a superar a nossa condição de 
debilidade e de fragilidade. O objetivo de Deus é integrar-nos na sua família e 
tornar-nos “semelhantes” a Ele. 
 

*** 
 

“Eu sou o Bom Pastor”. Jesus retoma uma imagem tradicional na Bíblia pa-
ra designar os chefes do povo judeu. Porque estes pastores são muitas vezes 
maus pastores, é o próprio Deus que pastoreará o seu rebanho. E o salmista 
gritará: “O Senhor é meu pastor!” Jesus atribui a Si próprio este título e esta 
missão, que confia em seguida a Pedro. Por seu lado, este recorre ao vocabulário 
pastoral para designar a função dos “anciãos”, dos “presbíteros”, na comunidade 
cristã. Estamos, de facto, muito longe da estrutura “sacerdotal”, sobre a qual 
estava fundada toda a vida cultual do povo judeu. O serviço do templo estava 
reservado à tribo de Levi e às famílias sacerdotais. Ora, na Igreja, o “pastor” 
não é um homem do “sagrado”, “separado” do resto do povo. O pastor só 
tem sentido se ligado a um rebanho. Ele “conhece as suas ovelhas e as suas ove-
lhas conhecem-no”. Elas “contam verdadeiramente para ele”. Ele ama as ovelhas 
e cuida delas. Vigia-as. Condu-las a boas pastagens, dando-lhes o bom alimen-
to da Palavra de Deus. Ele vai ao ponto de dar a sua vida pelas suas ovelhas. 
Nunca se deve cessar de pedir ao Senhor que suscite sempre bons pastores 
para a sua Igreja! 
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Horário das Missas: 
 

2ª-6ª: 9h, 19h  *  Sábados: 9h, 12h, 19h, 21h30  *  Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 19h 
 

Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h 
 

Horário das Confissões:             3ª: 17h30 às 18h30 * 4ª: 9h30 às 10h30  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

CPM - Sessão 3 27 Abril Sexta Centro 21.15 

Festival Vicarial da Canção 28 Abril Sábado 
Externato 

S. José 
21.00 

Dia Paroquial do Doente 29 Abril Domingo Igreja 15.30 

Fraternidade Leiga S. Domingos 2 Maio Quarta Centro 17.00 

Reunião de Pais do 3º e 6º anos 3 Maio Quinta Centro 21.30 

LEITURAS                22 - DOMINGO IV DA PÁSCOA 

Act. 4, 8-12   /  Sal. 117  /  1Jo. 3, 1-2  /  Jo. 10, 11-18  /  Semana IV do Saltério 

 

29 - DOMINGO V DA PÁSCOA 

Act. 9, 26-31   /  Sal. 21  /  1Jo. 3, 18-24  /  Jo. 15, 1-8  /  Semana I do Saltério 

Sal. 41 

Sal. 86 

Sal. 88 

Sal. 88 

Sal. 2 

Sal. 97 

Jo. 10, 1-10 

Jo. 10, 22-30 

Mc. 16, 15-20 

Jo. 13, 16-20 

Jo. 14, 1-6 

Jo. 14, 7-14 

Act. 11, 1-18       
Act. 11, 19-26  

1Pedro 5, 5b-14  

Act. 13, 13-25 

Act. 13, 26-33 

Act. 13, 44-52  

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

Acontece … 
 
 

24 de Abril - Aniversário do Agrupamento de Escuteiros 

 

1 de Maio - XXII Peregrinação Nacional de Acólitos, Fátima 


