
4º DOMINGO DA PÁSCOA - ANO C 
 

O 4º Domingo do Tempo Pascal é considerado o 
“Domingo do Bom Pastor”, pois todos os anos a liturgia 
propõe 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 hoje 
nos propõe. 
A primeira leitura propõe-nos duas atitudes diferentes 
diante da proposta que o Pastor (Cristo) nos apresenta. 
De um lado, estão essas “ovelhas” cheias de 
autossuficiência, satisfeitas e comodamente instaladas 
nas suas certezas; de outro, estão outras ovelhas, 
permanentemente atentas à voz do Pastor, que estão 
dispostas a arriscar segui-l’O até às pastagens da vida 
abundante. É esta última atitude que nos é proposta. 
A segunda leitura apresenta a meta final do rebanho que 
seguiu Jesus, o Bom Pastor: a vida total, de felicidade 
sem fim. 
O Evangelho apresenta Cristo como o Bom Pastor, cuja 
missão é trazer a vida plena às ovelhas do seu rebanho; 
as ovelhas, por sua vez, são convidadas a escutar o 
Pastor, a acolher a sua proposta e a segui-l’O. É dessa 
forma que encontrarão a vida em plenitude. Nas nossas 
comunidades cristãs, temos pessoas que presidem e que 
animam. Podemos aceitar, sem problemas, que eles 
receberam essa missão de Cristo e da Igreja, apesar dos 
seus limites e imperfeições; mas convém igualmente ter 
presente que o nosso único Pastor, aquele que somos 
convidados a escutar e a seguir sem condições, é Cristo. 

Dehonianos 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
10h (Telhal), 11h (Pexiligais), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

AGENDA 
 

Via Lucis 
No próximo domingo, dia 8 de maio, realizar-se-á a Via 
Lucis, encenada pelos jovens do Sempre Mais Alto, pelas 
ruas do Algueirão, para celebrar a alegria da Ressurreição 
e Ascensão do Senhor. 
Como tal, gostaríamos de convidar toda a comunidade a 
participar neste momento tão importante e celebrarmos, 
todos juntos, o ponto fulcral da nossa fé: a Ressurreição. 
O ponto de encontro será na igreja do Algueirão, pelas 
16h. 
Terço nas ruas/ Mês de Maio 
Todos os dias do mês de maio, às 21h00, estaremos a 
rezar o terço nas ruas. Nesta semana os lugares serão:  
Dia 8 - Rua Artur Duarte – Algueirão; dia 9 - Rua Afonso 
Henriques, 42 – Algueirão; dia 10 - Av. Bela Vista, 69 – 
Casais de Mem Martins; dia 11 - Praceta Eng. Carlos 
Santos (S. Carlos); dia 12 – Terreno da futura Igreja das 
Mercês (Tapada); dia 13 - Bairro Nova Imagem; dia 14 – 
Bairro Raposeiras; dia 15 - Largo das Mercês (Junto às 
Bombas da BP). 
Casais Jubilares 
Os Casais que celebram este ano  (10, 25, 50, 60 anos de 
casados) inscrevam-se no Cartório Paroquial, ou na 
plataforma https://forms.gle/LphqgtLyiZKvK33w5)  para 
receberem o Diploma com a Bênção Jubilar do Cardeal 
Patriarca.  Devem faze-lo quanto antes, estão a terminar 
os dias para a inscrição. 
Espiritualidade calabriana 
Encontro de Espiritualidade calabriana, neste domingo, às 
15h30, na Igreja de Mem Martins. 

A CRUZ DO COD DE LISBOA VISITA A PARÓQUIA  
 
A Cruz do COD de Lisboa estará na Paróquia de São José, nos 
próximos dias 12 e 13 de maio. 
Este símbolo das Jornadas iniciou a sua peregrinação pelas 
18 vigararias da diocese com o objetivo de “ir despertando 
as comunidades para o caminho de preparação da JMJ, 
Lisboa 2023”. 
A cada dia 23, a cruz muda de vigararia e, durante um mês, 
visita as respetivas paróquias, proporcionando momentos 
de oração e evangelização, dentro e fora da igreja. 

https://forms.gle/LphqgtLyiZKvK33w5


“MARIA LEVANTOU-SE E PARTIU APRESSADAMENTE”. O SONHO MISSIONÁRIO DE CHEGAR A TODOS OS JOVENS 
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SEMANA DAS VOCAÇÕES 1-8 MAIO 2022 

 

A Semana das Vocações, neste ano de 2022, decorre 
entre os dias 1 e 8 de maio, culminando no IV domingo 
da Páscoa, em que a Igreja celebra o 59º Dia Mundial de 
Oração pelas Vocações. Cada ano constituiu uma 
oportunidade para o testemunho de pessoas que se 
deixaram tocar pelo amor de Deus, a oração pelas 
vocações de especial consagração e a reflexão 
catequética nas paróquias e nas famílias. 
No contexto atual, entre as experiências da pandemia e 
da guerra, as vocações podem ser contempladas como 
dons ativos de Deus, que requerem o acolhimento (com)
passivo de pessoas que estejam dispostas a deixarem-se 
transformar pela bondade com que o próprio Deus quer 
destinar-lhes e, a partir delas, “aspergi-la” por gestos 
concretos em favor dos que fogem da ansiedade que 
rouba o sentido de viver e dos anseiam pela paz. 
O chamamento de Deus surge, pois, sempre para cada 
homem e mulher como convocação para uma Igreja que, 
por sua vez, é chamada a organizar-se como caminho 
sinodal de comunhão, participação e missão. São estas as 
caraterísticas fundamentais para qualquer estilo de vida 
que transpareça, pela graça de Deus, a vocação universal 
à santidade. 
Nesta hora de tremenda mudança, o verbo da missão ─ 
envio a ajudar ─ conjuga-se com o verbo da vocação ─ 
chamar os que ainda não encontraram o seu sentido não 
em ideias abstratas, mas em ações concretas de bem 
para a humanidade. 
Que sobretudo os jovens, durante esta semana, possam 
encontrar nas nossas comunidades verdadeiros 
“púlpitos”, onde possam ser escutados e, 
consequentemente, possam estar mais abertos a escutar 
a Palavra de Deus que os (ch)ama. 

A Comissão Episcopal Vocações e Ministérios 
ecclesia.pt/cevm 

ENCONTRO DO GRUPO SEMPRE MAIS ALTO 

 
O homem moderno encontra-se imerso no mundo das redes 
digitais!  Mundo que nos envolve e traz consigo novas 
oportunidades e também alguns perigos. Diz-nos o Papa 
Francisco que esta é uma realidade que nos pode “oferecer 
maiores possibilidades de encontro e de solidariedade entre 
todos; e isto é uma coisa boa, é um dom de Deus” alertando 
igualmente que é necessário aprender a discernir “entre as 
oportunidades e os perigos da rede”. 
No próximo dia, 15 de maio, às 16h00, no âmbito das 
comemorações do 50.º aniversário do grupo de jovens 
Sempre Mais Alto, o Pe. Marcos Castro irá ajudar-nos a 
refletir sobre este tema.  
Vem participar nesta reunião do grupo de jovens. Será 
aberta aos antigos elementos do grupo e a toda a 
comunidade. 

Durante estes dois dias de passagem 
pela Paróquia, a Cruz irá marcar 
presença em algumas escolas da nossa 
freguesia. Passará também pela 69ª 
Esquadra da Polícia de Segurança 
Pública, pela Polícia Municipal de Sintra, 
pelas instalações dos Bombeiros 
Voluntários e pela Junta de Freguesia. 
Do programa desenhado pelo Comité 
Organizador Paroquial, destaca-se o 

terço de famílias, a realizar dia 12, pelas 21h00, no qual 
convidamos a inscrever as V. famílias; e um momento de 
vigília de oração, no dia 13, pelas 21h00. No dia 13, os 
jovens da paróquia podem também contar com um 
momento de convívio.  
Contamos consigo para participar nestes momentos de 
oração para que todos juntos possamos dar início à 
preparação deste caminho que são as JMJ! 

XII ENCONTRO CRISTÃO 
 
Com muita alegria, convidamos a participar no XII Encontro 
Cristão, a realizar em Sintra, no Centro Olga Cadaval, no 
Sábado, dia 21 de Maio de 2022, pelas 20:45h.  
Unidos aos cristãos do hemisfério sul (a pandemia levou a 
adiar o evento para esta data), convidamos todos “A 
CAMINHO” unindo-nos aos magos que “Viram a sua estrela 
no Oriente e vieram prestar-lhe homenagem” (Mt 2, 2), 
fazendo deste encontro um tempo de louvor! No contexto 
particularmente difícil que atravessamos, com as crises 
pandémica ecológica e económica e com uma guerra 
devastadora na nossa vizinhança, urge ser, de imediato, 
manifestação da solução: Caminhar ao encontro pleno com 
Jesus Cristo, reconhecendo-O, adorando-O, confiando n’Ele 
e que desta forma possibilitará sermos portadores de uma 
esperança bem fundamentada e real e celebrar a Vida. 

O encontro fraterno entre cristãos é 
uma condição indicada por Jesus para 
a edificação do reino de Deus – “Que 
todos sejam um para que o mundo 
creia (Jo 17, 21). E é neste sentido que 
nos alegramos particularmente com a 
prometida participação de cristãos 
ucranianos e russos que partilharão 

connosco como a fraternidade é sempre uma escolha maior. 
Oraremos com eles! Concordam? Querem participar?  
Abraço fraterno.  
Os ingressos para o evento terão que ser reservados em 
http://encontrocristao.pt pela Plataforma do Encontro 
Cristão. 

 João Barros,  Luís Parente Martins. 

http://encontrocristao.pt

