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Dia Hora Intenções 

Segunda 
09 

19:30 
 

- Alfredo de Jesus Ferreira e Familiares - m. c. Esposa; 
- Almas do Purgatório - m. c. Rosa Maria (pg). 

Terça 
10 

19:00 
- Joaquina Gomes Calçada e Marido - m. c. filho José; - José An-
tónio Cerqueira, Sogros e cunhada Rosalina - m. c. Esposa. 

Quarta 
11 

19:30 
- Santo António - m. c. Rosa Maria (pg). 

Quinta 
12 

19:30 
 

- Manuel Pereira da Costa (3/30) - m. c. Irmãos e Sobrinhos (pg); 
- José Dias Fernandes, Esposa e genro Custódio - m. c. Família; 
- IIº Aniv. - Maria da Glória Fernandes Alves - m. c. Filhos. 

Sexta 
13 

19:30 

- IIº Aniv. - Maria da Glória Fernandes Alves  - m. c. Conceição 
Silva; - Nossa Senhora de Fátima - m. c. Conceição Silva; - IIº 
Aniv. - Rosalina Lopes Dias e Manuel Rodrigues Gonçalves - m. 
c. filho Martinho; - Nossa Senhora de Fátima e Santos Francisco e 
Jacinta Marto - m. c. Devota Lurdes Barreiro (pg). 

Sábado 
14 

18:30 
19:15 

 
 
 
 
 

Mês de Maria. 
Igreja do Senhor da Cruz de Pedra: - Américo Gonçalves Pi-
menta e Maria do Céu Oliveira Gonçalves (3/12) - m. c. filho 
Manuel (pg); - Maria Ascensão Oliveira Pimenta Vieitas - m. c. 
filha Cristina; - Alberto José Alves Pires Trigo, Pais e Sogros (3/4) 
- m. c.   Esposa (pg); - Augusto Martins Gonçalves - m. c. José 
Rabeca. 

Domingo 
15 

 
07:00 

 
 
 
 

10:30 
 
 
 
 
 

15:00 

V Domingo da Páscoa 
- Amândio Oliveira Gonçalves, Rosa Barros da Costa, Agostinho 
da Cunha Vasconcelos e José Alves da Silva - m. c. filha Armandi-
na; - Rosalina Lopes de Almeida (aniv. nas), Marido e Familiares - 
m. c. filho João. 

 
- Amândio Baptista Gonçalves, Cândida Martins de Lima, Marido 
e Família - m. c. Maria da Conceição Martins de Barros (pg); - 
José Redondo Gonçalves - m. c. filho Marcelo; - Manuel Pereira 
da Costa (4/30) - m. c. Irmãos e Sobrinhos (pg); - José Monteiro 
Martins (aniv. fal), Filha e Rosa Correia Dantas - m. c. Família 
(pg). 
- Mês de Maria. 

     Boa Semana! Iª Leitura: At 14, 21b - 27; 

Salmo Responsorial:  144 (145); 

IIª Leitura: Ap 21, 1 - 5a; 

Evangelho: Jo 13, 31 - 33a. 34 - 35. 

O JOANINO 
Nº 1183 – 08 a 14 de Maio de 2022 

 IV DOMINGO DA PÁSCOA 

O quarto 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. 

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. 

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 auto-
suficiência, satisfeitas e comodamente instaladas nas suas certezas; de outro, estão 
outras ovelhas, permanentemente atentas à voz do Pastor, que estão dispostas a ar-
riscar 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 Pas-
tor: a vida total, de felicidade sem fim.                                                  In “Dehonianos” 



 LITURGIA DA PALAVRA 
V Domingo da Páscoa 
15 de Maio de 2022 

Primeira Leitura: 

Leitura dos Atos dos Apóstolos  
Naqueles dias, Paulo e Barnabé volta-

ram a Listra, a Icónio e a Antioquia. Iam 
fortalecendo as almas dos discípulos e 
exortavam-nos a permanecerem firmes na 
fé, «porque – diziam eles – temos de so-
frer muitas tribulações para entrarmos no 
reino de Deus». Estabeleceram anciãos 
em cada Igreja, depois de terem feito ora-
ções acompanhadas de jejum, e encomen-
daram-nos ao Senhor, em quem tinham 
acreditado. Atravessaram então a Pisídia 
e chegaram à Panfília; depois, anuncia-
ram a palavra em Perga e desceram até 
Atalia. De lá embarcaram para Antioquia, 
de onde tinham partido, confiados na 
graça de Deus, para a obra que acabavam 
de realizar. À chegada, convocaram a 
Igreja, contaram tudo o que Deus fizera 
com eles e como abrira aos gentios a por-
ta da fé.  

Palavra do Senhor.  
Salmo Responsorial: 

Louvarei para sempre o vosso nome, 
Senhor, meu Deus e meu Rei.  
Segunda Leitura: 

Leitura do Livro do Apocalipse  
Eu, João, vi um novo céu e uma nova 

terra, porque o primeiro céu e a primeira 
terra tinham desaparecido e o mar já não 
existia. Vi também a cidade santa, a nova 
Jerusalém, que descia do Céu, da presen-
ça de Deus, bela como noiva adornada 
para o seu esposo. Do trono ouvi uma voz 
forte que dizia: «Eis a morada de Deus 
com os homens. Deus habitará com os 
homens: eles serão o seu povo e o próprio 
Deus, no meio deles, será o seu Deus. Ele 
enxugará todas as lágrimas dos seus 
olhos; nunca mais haverá morte nem luto, 
nem gemidos nem dor, porque o mundo 
antigo desapareceu». Disse então Aquele 
que estava sentado no trono: «Vou reno-
var todas as coisas».  

Palavra do Senhor.  
Aleluia: Jo 10, 13, 34  

Dou-vos um mandamento novo, diz o 
Senhor: amai-vos uns aos outros, como 
Eu vos amei. 
Evangelho: Jo, 13, 31 - 33a.34-35. 

 
VIDA CRISTÃ 

 
- No dia 30 de Abril, contraíram matri-

mónio os jovens: António Carlos Macha-
do da Costa Pinto e Nádia Cristiana 
Ribeiro Farinhoto. 

Este jovem casal são pais do menino 
Diogo Farinhoto da Costa Pinto, nasci-
do a 02 de Agosto de 2018, que foi bati-
zado neste dia do matrimónio dos pais. 

São padrinhos: José Eduardo Machado 
da Costa Pinto e Liliana Alves Sousa. 

 
COMISSÃO DE FESTAS 

É tempo de retomar a vida das Comuni-
dades cristãs também no que respeita às 
Festas. 

São João da Ribeira é conhecida como a 
Paróquia da Festa do Santíssimo Sacra-
mento que se realizada anualmente, no 
segundo domingo de Julho. 

Há várias semanas que vimos sensibili-
zando para a constituição da Comissão de 
Festas. Finalmente, temos a Comissão de 
Festas assim constituída: 
Talharezes: Mar ia Isabel de Sousa 

Prego; Anabela Maria Ferreira de Sousa; 
Paula Cristina Sousa Silva e Rui Filipe 
Silva Rodrigues Alves. 
Paradela: Ana Maria Sousa; Ana 

Maria Braga Rosendo e João Marcelo 
Lopes Gomes. 
Ribeira: Mar ia Carminda Fernandes 

Coelho; Maria da Conceição Almeida da 
Silva; Diana Gonçalves, Andreia Guerrei-
ro e João António Redondo Martins. 
Crasto: Paula Cr istina Vieir a Pereir a 

Malheiro; Maria Clara Araújo Fernandes 
e João Baptista Soares de Abreu. 

Iniciam a recolha das ofertas esta sema-
na. 

TU NÃO ÉS NORMAL 
E ISSO É BOM 

 
É quase certo que quem não te conhece 

julgue que tu és uma pessoa normal, igual 
a tantas outras, sem nada de extraordiná-
rio. Pode até acontecer que tu mesmo, ao 
espelho, vejas alguém que nada tem de 
especial, pelo que é… normal. No entan-
to, a verdade é que não é assim, e não o é 
porque é impossível que assim seja. 

Cada um de nós é diferente até do que 
foi ontem. Nunca somos os mesmos ao 
longo dos dias, essa é a maior das rique-
zas da vida: a sua constante mudança. A 
nossa identidade é dinâmica e não se cris-
taliza nunca, nem no bem, nem no mal. 
Somos livres ao ponto de podermos esco-
lher o nosso caminho face ao que nos é 
dado. 

Não podemos escolher tudo, mas pode-
mos escolher sempre! Não podemos es-
colher deixar de ser livres, porque isso 
implicaria deixarmos de ser… humanos. 
Cada um de nós é uma esperança clara e 
concreta de que a humanidade se renove 
e fortalece, encontrando novas formas de 
criar mais mundo dentro do mundo. E 
porque este mundo é parte de um outro 
que o contém, ao definirmos a nossa vida 
estamos a construir a eternidade. 

Mas somos parecidos uns com os ou-
tros? Sim, porém apenas em dois níveis: 
o das simples aparências e o do íntimo 
mais profundo. 

Há quem tenha medo de ser diferente e 
escolha repetidas vezes o que os outros 
escolhem, como se a autenticidade fosse 
algo de negativo ou feio! 

No fundo de todos nós, no âmago da 
nossa intimidade, há uma pequena chama 
de fogo que um sopro divino, uma brisa 
suave, mantém aceso. 

Todos nós seremos cinza e pó. Importa 
pois que, enquanto nos anima a vida, ilu-
minemos o mundo com o fogo do nosso 
amor mais profundo. 

 
José Luís Nunes Martins, in “Ecclesia” 

“VIDA QUE ACOLHEMOS” 
 

Este ano, a Semana da Vida que decorre 
de 08 a 15 de maio tem como tema «A 
Vida que Acolhemos», tendo como inspi-
ração “a parábola do Bom Samaritano”. 

Esta iniciativa, promovida pela Comis-
são Episcopal Laicado e Família e pelo 
Departamento Nacional da Pastoral Fami-
liar, pretende focar três temas: “O aborto, 
uma realidade oculta dos noticiários e que 
se estima represente cerca de 15.000 
abortos por ano”; “A eutanásia, tema cen-
tral face à atual realidade política nacio-
nal” e a “guerra na Europa, com todas as 
mortes e refugiados que provoca, este 
tema sim, em todos os noticiários diá-
rios”, lê-se numa nota enviada à Agência 
ECCLESIA. 

O tema central «A Vida que acolhe-
mos» é inspirado na parábola do Bom 
Samaritano como “personagem de acolhi-
mento e, em simultâneo estrangeiro, o 
que não deixa de ser um pouco descon-
certante: é o estrangeiro que é o protago-
nista do acolhimento e não o inverso”, 
realça o comunicado. 

A temática deste ano alinha-se com o 
tema do ano passado «A Vida que nos 
toca, A vida que sempre cuidamos» “num 
percurso” que os promotores pretendem 
“prolongar para o próximo ano”. 

Cada dia tem o seu tema específico “Os 
que ainda não nasceram”, “Adoção”, “Os 
refugiados”, “O que é diferente”, “O que 
sofre”, “O que cuida” e “Família, lugar 
de acolhimento” 

A Semana da Vida 2022 começa com 
uma celebração mariana e encerra com 
uma eucaristia. 

LFS 
 

PEREGRINAÇÃO 
 

Não esqueçamos as inscrição para a 
peregrinação interparoquial a Fátima. As 
inscrições terminam no dia 22 de Maio. 

Obrigado. 
 

https://dnpf.pt/?fbclid=IwAR2joZk6qCyc6SqDf676n0J4uioWKL-8th-bVg0dD4--Y1CrujSWS4A3Dzw

