
Domingo iV Da Páscoa – Dia munDial De oração Pelas Vocações          
Nº 584 - 09.05.2022

mensagem de saudação

Voltamos ao Domingo do Bom Pastor. A partir do Evangelho de hoje leva-
mos connosco a voz de Deus que nos interpela, nos chama ao serviço da 
Igreja e da comunidade, nos põe a caminho. São muitos os ministérios na 
Igreja e rezamos para que não faltem cristãos disponíveis para servir. Hoje, 
particularmente, rezamos pelas vocações ao sacerdócio: manda, Senhor, 
santos pastores para a tua Igreja.

P. Mário Campos

a Palavra deste Domingo 

1ª leitura: Actos 13, 43-52
“Os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito 
Santo!”.

salmo 99 (100) Nós somos o povo de Deus, somos 
as ovelhas do seu rebanho!
“O Senhor é bom, eterna é a sua misericórdia”.

2ª leitura: Apocalipse 7, 9-17
“O Cordeiro será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água viva. E 
Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos.»”.

evangelho: João 10, 27-30
“As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas 
e elas seguem-Me”.
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missas nas caPelas

celebração Da Páscoa nos lugares
 

A celebração da missa será às 20h30 seguida, se possível, de um convívio.

casal das Freiras: dia 10 de maio, 3ª feira. // santa catarina: dia 13 de Maio, 
6ª feira

Terço ViVo
 

Este ano voltamos a rezar o “terço vivo” aqui na paróquia. Será no campo 
desportivo do Peso, no próximo sábado, dia 14, às 21h30.  Será organiza-
do por toda a catequese. Estarão presentes jovens de várias partes da Viga-
raria de Caldas – Peniche. Pedimos a participação de toda a comunidade 
paroquial.

ornamenTação Da igreja
 

Nos próximos dias 14 e 21 de Maio será a cargo do lugar de Relvas.

Palavra para o caminho:
 

A minha participação no serviço das vocações… Neste Dia Mundial de Oração 
pelas Vocações, cada um de nós é chamado a fazer o ponto da situação:
– Qual é a minha parte ao serviço das vocações e da missão?
– Alguns euros na altura do peditório?
– Uma oração uma vez por ano? Ou com mais frequência?
– Um compromisso bem concreto – mesmo pequeno – num serviço da Igreja?
– E, se sou pai ou mãe, que forma de despertar uma vocação possível nos 
próprios filhos?



Refletindo com o Papa

“No Evangelho de hoje, Jesus apresenta-Se como o verdadeiro Pastor 
do povo de Deus. Ele fala da relação que o une com as ovelhas da grei, 
ou seja, com os seus discípulos, e insiste sobre o facto de que se trata de 
um relacionamento de conhecimento recíproco. As minhas ovelhas ouvem 
a minha voz. Eu conheço-as e elas seguem-me. Dou-lhes a vida eterna e 
elas nunca perecerão». Lendo atentamente esta frase, vemos que a obra de 
Jesus se realiza mediante algumas ações: Jesus fala, Jesus conhece, Jesus 
dá a vida eterna, Jesus protege.

O Bom Pastor – Jesus – está atento a cada um de nós, procura-nos e 
ama-nos, dirigindo-nos a sua palavra, conhecendo profundamente os nos-
sos corações, os nossos desejos e as nossas esperanças, assim como os 
nossos fracassos e as nossas desilusões. Recebe-nos e ama-nos tal como 
somos, com as nossas qualidades e os nossos defeitos. Para cada um de 
nós Ele dá a vida eterna, ou seja, oferece-nos a possibilidade de levar uma 
vida cheia, sem fim. Além disso, preserva-nos e guia-nos com amor, ajudan-
do-nos a percorrer as sendas íngremes e as estradas por vezes perigosas 
que se apresentam no caminho da vida.

Aos verbos e aos gestos que descrevem o modo como Jesus se relacio-
na connosco, correspondem os verbos relativos às ovelhas, isto é, a nós. 
«Ouvem a minha voz», «seguem-me». São gestos que mostram de que 
modo devemos corresponder às atitudes ternas e amáveis do Senhor. Com 
efeito, ouvir e reconhecer a sua voz implica intimidade com Ele, que se con-
solida na oração, no encontro de coração a coração com o Mestre divino 
e Pastor das nossas almas. Esta intimidade com Jesus, este estar aberto, 
falar com Ele, fortalece em nós o desejo de O seguir, saindo do labirinto 
dos percursos errados, abandonando os comportamentos egoístas, para 
nos encaminharmos pelas novas sendas da fraternidade e do dom de nós 
mesmos, à imitação d’Ele.

Não nos esqueçamos que Jesus é o único Pastor que nos fala, nos conhe-
ce, nos dá a vida eterna e nos protege. Nós somos o único rebanho, o seu 
rebanho, e devemos esforçar-nos apenas por ouvir a sua voz enquanto Ele 
perscruta com amor a sinceridade dos nossos corações. E desta intimidade 
contínua com o nosso Pastor, deste diálogo com Ele, brota a alegria de O 
seguir, deixando-nos conduzir rumo à plenitude da vida eterna.

Agora dirijamo-nos a Maria, Mãe de Cristo Bom Pastor. Ela, que respon-
deu prontamente ao chamamento de Deus, ajude em particular quantos são 
chamados ao sacerdócio e à vida consagrada a aceitar com alegria e dispo-
nibilidade o convite de Cristo a sermos os seus colaboradores mais diretos 
no anúncio do Evangelho e no serviço do Reino de Deus nesta nossa época”

(De uma reflexão do Papa sobre o Evangelho de hoje).

Para conversar em família e com os amigos:

1. Qual das leituras deste domingo te inspira mais? Porquê?
2. Que consequência tem para nós vermos em Jesus o Bom Pastor? 
3. Porque devemos rezar pelas vocações ao sacerdócio?

Proposta da semana: Semana da “oração pelas vocações”. Proponho 
a seguinte oração para rezarmos diariamente:

Senhor, nosso Pai e Criador, 
Deus da história, da vida e da beleza, do sonho e da realidade, nós Te pe-
dimos:
ensina-nos a tecer e a entrelaçar a nossa história pessoal e comunitária 
com os fios do Teu amor!
Senhor Jesus, Mestre e Amigo,
reaviva em nós a consciência de sermos povo de irmãos e irmãs, amado e 
escolhido para anunciar, testemunhar e semear a Tua paz!
Espírito Santo, força suave de vida,
dá-nos a coragem do desassossego, abertura e docilidade,
para escutarmos o chamamento e para vivermos com fidelidade e alegria a 
nossa vocação!
A Maria e José pedimos intercessão 
para que a Igreja e cada uma das suas comunidades 
sejam seio fecundo de novas e santas vocações. 
Ámen!


