
A simbologia do pastor e do rebanho
nem sempre aparece com uma
conotação feliz e agradável. Todavia,
a imagem bíblica do Bom Pastor
pretende exprimir a bondade e a
misericórdia de Deus pelos seus filhos
e filhas, o zelo que tem por cada uma
das ovelhas do seu rebanho. Por isso,
aclamamos com alegria: «Nós somos
o povo de Deus, somos as ovelhas do
seu rebanho». Esta imagem também
é aplicada ao nosso Salvador, Jesus
Cristo, até porque como o próprio diz:
«Eu e o Pai somos um só». Ele a todos
conhece pelo nome e nos «conduzirá
às fontes da água viva». Deixemo-nos
contagiar pelo entusiasmo de Paulo
e de Barnabé, como de tantos outros.
«Cheios de alegria e do Espírito Santo»,
façamos chegar a salvação a todos
os confins da terra.

O tempo pascal, no novo Missal,
recebe mais variedade de formulários,
com novas orações tomadas dos
antigos Sacramentários. Dispomos
também de maior número de
alternativas: na saudação inicial; no
momento penitencial, com destaque
para os três batimentos no peito
durante a confissão de culpa e
para o rito de aspersão dominical
com a água benta; nas palavras de
introdução ao Pai nosso; nos convites
à saudação da paz e à comunhão; na
fórmula de despedida da assembleia,
no final da missa. A escolha das
orações adequadas a cada dia há de
facilitar que a eucaristia nos conduza
às fontes da água viva, através de
uma celebração «nobre na sua
simplicidade, séria e bela».
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PALAVRA DE DEUS
LEITURA I ATOS 13, 14.43-52
SALMO RESPONSORIAL  SALMO 99 (100)

LEITURA II APOCALIPSE 7, 9.14B-17
EVANGELHO JOÃO 10, 27-30
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ESCUTAM A MINHA VOZ”ESCUTAM A MINHA VOZ”
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CELEBRAÇÕES
Terça-feira, dia 10 de Maio, 21h30 

Almas do purgatório

Sábado, dia 14 de Maio, 18h
Albano Pereira e Maria Gonçalves, mc. filhos e netos 
Armindo Costa e Clementino Costa, mc. Emília Magalhães 
Pedro Jaime Magalhães Costa e Jaime Costa, mc. Antónia Maria Menezes Costa 
Bernardino Freitas Soares, Maria da Conceição Soares, pais e avós de Maria 

das Dores Soares
Joaquim Soares e Margarida Fernandes, mc. filhos 
João de Barros e Arminda Cunha, mc. filha Maria José 
Hernani Gonçalves Oliveira, mc. pais 
José Manuel Costa Faria, mc. esposa, filhos e netos 
Albertina de Jesus Magalhães e Domingos Fernandes, mc. irmã Conceição 

Magalhães 

Domingo, dia 15 de Maio, 9h
Povo
Joaquim Fernandes e Maria Aurora Oliveira, mc. filho Joaquim 
Paulo Sérgio Pereira Cardoso, Rita Isabel Pereira Cardoso, tios e avó, mc. pais 
Joaquim Carvalho Batista, pais, avós e sogros, mc. esposa e filho   

AVISOS

PEREGRINAMOS AO SAMEIRO | 15 DE MAIO
No próximo dia 15 de Maio celebram-se, no Santuário do Sameiro, três efemérides: os 40 
anos da vinda do Papa São João Paulo II ao Sameiro, a peregrinação anual das crianças do 
10 ao 60 ano da catequese e uma homenagem a D. Jorge Ortiga, Arcebispo emérito. 
Como Paróquias de Fafe e Fornelos queremos participar e para isso organizaremos 
a viagem em autocarro de Fafe ao Sameiro, ida e volta. As crianças do 10 ano 60 ano 
inscrevem-se junto dos catequistas. Os adultos que desejem participar devem inscrever-
se quanto antes no cartório e nas sacristias. Pediremos uma contribuição para a viagem.
A saída será às 13h em ponto junto ao Multiusos. O regresso será após o terminus do 
programa e chegada a Fafe depois das 18h, também ao multiusos.
Pelas 14h30 começa uma procissão das crianças rumo à Basílica, com passagem diante de 
Nossa Senhora, onde entregarão um desenho previamente feito, alusivo à família e com 
uma prece sob a mesma intenção, e visita à relíquia do Papa São João Paulo II.
Pelas 15h30 será celebrada Eucaristia, presidida por D. José Cordeiro. No final da eucaristia, 
acontece a homenagem a D. Jorge Ortiga, Arcebispo emérito.
A Confraria de Nossa Senhora do Sameiro pede assim “a comparência de todos os cristãos, 
para que o dia seja de verdadeira festa e viva seja a gratidão para com quantos, com 
assinalável generosidade, foram e vão construindo o reino de Deus”.


