
SEMANA DA VIDA - o Depar-
tamento Nacional da Pas-
toral Familiar todos os anos 
propõe um tema para animar 
a semana da vida. Este ano, 
é aquele que está no cartaz 
- "A vida que acolhemos": 
os que ainda não nasceram; 
adoção; os refugiados; o que 
é diferente; o que sofre; o 
que cuida. A família é lugar 
de acolhimento. Ao longo 
da semana, iremos publicar 
alguns materiais relativos a 
cada uma destas rúbricas nas 
redes sociais e nos nossos si-
tes: esteja atento(a) - conta-
mos com a sua interação.

GRUPO DE ORAÇÃO - agora que terminou o Percurso Bíblico, o 
Grupo de Oração consegue retomar o seu ritmo quinzenal - 2ª 
e 4ª quarta-feira de cada mês. Assim, na próxima quarta, dia 
11, haverá Grupo de Oração às 21h30 em SJBaptista.
PRIMEIRA COMUNHÃO - no próximo Domingo, as crianças da 
catequese de SJBaptista farão a sua primeira comunhão e, no 
Domingo seguinte, as de São José. Rezemos por elas.
SJBAPTISTA - MÊS DE MAIO - recordamos que, durante este 
mês, em SJBaptista, se reza o terço antes da missa de semana.
FESTA DE S. JOÃO BAPTISTA - Uff, Custo dois anos sem festa. 
Mas este ano haverá S. João. As noitadas serão no fim de se-
mana 24 para 25 e 25 para 26. O dia litúrgico de S. João este 
ano é antecedido para o dia 23, pois o dia 24 é o a festa do 
sagrado Coração de Jesus.
FESTA DE SÃO JOÃO - PEDIDOS - há uma equipa que desde 
já alguns meses tem vindo a preparar a edição 2022 das já 
famosas festas de São João - estamos a contar que, muito 
provavelmente, a afluência será bastante superior à de anos 
anteriores, até porque alguns festejos na mesma data dos 
nossos foram cancelados. Em breve começaremos a recrutar 
voluntários para os diversos serviços. Por agora, pede-nos a 
equipa dos festeiros, preocupada que está com a acomoda-
ção de muitos alimentos que precisam de frio, que, como já 
fizemos no passado, possamos emprestar frigoríficos e arcas 
frigoríficas. A quem tiver que possa emprestar, é pedido que 
se inscreva na secretaria. Obrigado.
DIA 15 DE MAIO - Cantata a Nossa Senhora na igreja de S. José.
SJBAPTISTA - PASSEIO A LISBOA  - comédia musical no Politea-
ma e visita guiada aos jardins da Gulbenkian - a Comissão de 
Eventos está a propor uma viagem a Lisboa no próximo dia 4 
junho, um sábado. Fica em 55€ por pessoa e inclui a viagem de 
autocarro, uma visita guiada 
aos jardins da Gulbenkian da 
parte da manhã e, ao fim da 
tarde, a participação na nova 
Comédia Musical de Filipe La 
Féria no Politeama - MULHE-
RES À BEIRA DE UM ATAQUE 
DE NERVOS. Almoço livre.
INTENÇÃO DO PAPA PARA O MÊS DE MAIO - todos os meses, o 
Papa propõe uma intenção de oração: no mês de maio, pede-
-nos que rezemos "pela fé dos jovens". Rezemos, pois.

LEITURA I ( Actos 13, 14.43-52 )
Naqueles dias, Paulo e Barnabé seguiram de Perga até An-
tioquia da Pisídia. A um sábado, entraram na sinagoga e 
sentaram-se. Terminada a reunião da sinagoga, muitos ju-
deus 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 blas-
fémias. 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. To-
dos 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 perse-
guição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu terri-
tório. Estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, seguiram 
para Icónio. Entretanto, os discípulos estavam cheios de ale-
gria e do Espírito Santo.
SALMO RESPONSORIAL: 
Nós somos o povo de Deus, somos as ovelhas do seu rebanho.

LEITURA II ( Ap 7, 9.14b-17 ) 
Eu, João, vi uma multidão imensa, que ninguém podia con-
tar, 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 gran-
de 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 senta-
do 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».
EVANGELHO (Jo 10, 27-30 ) 
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».
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Reflexão

As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço-as e 
elas seguem-me.
Em cada 4º Domingo de Páscoa reencontramo-nos com 

a bela figura do bom pastor. Esta pequena passagem do 
evangelho revela-nos a identidade profunda de Jesus, a sua 
maneira de ser. A relação de Jesus com o Seu Pai dá-nos a 
conhecer a relação de Jesus com as suas ovelhas. Ele é o 
verdadeiro pastor à imagem do Pai. “O pai amou tanto o 
mundo que lhe deu o seu filho unigénito!”. Não entramos 
logo no entendimento desta palavra que nos faz entrar no 
resplandecimento do amor trinitário. Entramos no univer-
so do Amor infinito de Deus e na circulação desse amor en-
tre as Pessoas da Trindade. 

Partamos da nossa experiência concreta
Nestes últimos dois anos temos vivido experiências som-

brias, de angústia, medo e inquietação. Primeiro a pan-
demia, que nos fez sentir inseguros e nos 
separou uns dos outros e depois a guerra 
que nos faz perceber que vivemos num 
mundo que pode tornar-se cada vez mais 
perigoso. Tudo pode acontecer quando a 
humanidade deixa vir ao de cima o que há 
de mais baixo nos seus instintos de des-
truição dos outros por causa do poder e 
do prestígio.

Deixemo-nos iluminar pela Palavra de 
Deus
A Palavra de Deus deste Domingo dá-

-nos referências para nos mantermos fir-
mes no meio das provações nas piores 
circunstâncias. Cada uma das leituras nos 
dão razões para viver a esperança.

Em primeiro lugar no livro dos Atos, pri-
meira leitura. Narram-se as dificuldades 
suportadas pela comunidade de Antio-
quia. Depois da popularidade que gerou a 
pregação de Paulo alguns judeus irritaram-
-se de ver tanta gente aderir à fé e começaram a perse-
guir os cristãos. Ora é nesta situação dolorosa que Paulo 
e Barnabé compreendem que precisam de ir ao encontro 
dos pagãos. Através da provação pela qual passaram de-
ram um passo importante para o crescimento futuro da fé 
cristã. Foia abertura da fé a todo o mundo pagão. Muitas 
provações na nossa vida foram para nós ocasião de passos 
muito importantes que demos, pois, nos obrigaram a sair 
do terreno demasiado conhecido.

Em segundo lugar, o visionário do Apocalipse convida-nos 
a considerar o futuro extraordinário que nos é prometido. 
Ele vê já a vitória final. O Cordeiro que nos salvou está no 
centro deste triunfo e deste imenso louvor. Precisamos de 
antecipar na esperança este mundo novo do reino.  Nunca 
devemos perder de vista o termo da nossa fé, que é de es-
tar com Deus para sempre.  Lembremo-nos que o melhor 
está para vir. Que somos feitos para uma felicidade imensa. 

O Evangelho traz-nos uma mensagem encantadora de be-
leza e de segurança!

Jesus para nos livrar da morte, aceitou morrer. Para nos 
fazer voltar a uma vida nova,  ressuscitou. Ele atravessou a 
prova absoluta da morte para sair dela vencedor. Ele traz-
-nos a paz e a alegria e chama-nos a sermos testemunhas 
do seu amor infinito. Jesus chama cada uma das suas ove-
lhas pelo seu nome, e abre-lhes um caminho de vida que se 
vai incarnar na humanidade. Sob a sua proteção amorosa 
e bondosa, Jesus conduz a humanidade para o pai através 
do Espírito Santo. Assim se revela e se experimenta a vida 
eterna, a reconciliação que triunfa no quotidiano na morte, 
no desespero e na inveja.

Escolhamos ser membros do seu rebanho que o seguem.
Quem acredita n’ Ele, isto é, quem segue o seu caminho 

de construção de paz, reconciliação e amor tem a vida eter-
na, quem o rejeita rejeitando o seu caminho e construindo 
a guerra, as divisões o ódio e a morte, mesmo que ande 
com o seu nome na boca, abre a porta à sua condenação. 
«E a causa da condenação é esta: A luz brilhou no meio das 
trevas e os homens amaram mais a luz do que as trevas 
pois as suas obras eram más e não as quiseram mudar.»( 
Jo3,19)

Sejamos das ovelhas queridas do rebanho de Jesus. 
Aquelas que ouvem a sua voz e o seguem por caminhos 
novos para termos vida em abundância. Seguindo o seu 
caminho entremos no seu louvor e experimentamos como 
os discípulos de que nos fala a primeira leitura, que “esta-
vam cheios da alegria do Espírito Santo e assim louvavam 
a Deus. Os que testemunham esta felicidade abraçam a fé, 
pois também eles estão destinados á vida eterna.

Como é bom sermos o povo do Senhor, 
as ovelhas do seu rebanho , mas isto su-
põe uma escolha vital de seguimento do 
Bom Pastor.

Semana das vocações
 Igreja é ao mesmo tempo redil, ovelha e 

pastora, assume para si mesma a imagem 
pastoral. Tudo o que a Igreja faz pretende 
fazê-lo à maneira do bom pastor. Por isso 
falamos em pastoral disto e daquilo.  Há 
um único pastor, Cristo, e todos nós, cada 
um a seu modo, temos um papel de par-
ticipação no serviço do pastor. Na articu-
lação dos dois, os pastores têm um papel 
de mediação, de orientação e estímulo. É 
a lei da Incarnação, para que seja dada a 
todos, em qualquer tempo e lugar , a vida 
em abundância, com o risco do escândalo 
sempre possível da hipocrisia o do contra 
testemunho de qualquer espécie.

Rezemos pelos pastores, oremos pelas 
vocações, com audácia e criatividade, sem 

negligência mas também sem inquietação e angústia. Para 
isso demos graças a Deus pela nossa apropria vocação: Vi-
vemo-la plenamente onde quer que estejamos e sirvamos 
o bom pastor.

Peregrinação Diocesana a Fátima
Dia 9 de Julho: Alugaram-se 3 autocarros para a Unidade 

pastoral ; dois para S. José e um para S. João Baptista.
Quem quiser ir pode começar a inscrever-se.

Dia do Corpo de Deus
No dia 16 de junho teremos a procissão do Corpo de Deus 

na cidade de Coimbra. Convidamos todos os paroquianos a 
pensarem dedicar  um tempo para esta manifestação de fé, 
adoração e testemunho a Jesus que quis ficar connosco na 
Eucaristia . É pena que alguns cristãos tenham tanta vergo-
nha de se manifestarem. 

A procissão partirá da praça 8 de maio e dará as volta por 
algumas ruas da Baixa passando pela Ferreira Borges e ter-
minando de novo  em Santa Cruz.

A nova confraria de S. José vai na procissão com o seu 
estandarte. Também a cruz e o estandarte das paróquias 
abrirão as procissões. 

Festa da Visitação de Nossa Senhora  
e procissão de velas conclusiva do mês de Maio

No dia 31 de Maio, rezaremos o terço com procissão de ve-
las a Nossa Senhora de Fátima e pediremos pela paz no mun-
do e pela Ucrânia. Daremos mais informações brevemente.


