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Hoje no Evangelho, Jesus utiliza duas imagens 

referentes a si mesmo: Ele é o pastor. E Ele é 
a porta. Jesus é o bom pastor que conhece as 
ovelhas. «Ele chama cada uma pelo nome». 
Para Jesus, não somos um número; tem um 
contacto pessoal com cada um de nós. O Evan-
gelho não é só uma doutrina: é a adesão pes-
soal de Jesus connosco.  
 

Jesus é também a porta. A única porta. «Quem 
entrar por mim será salvo». E mais adiante real-
ça: «Ninguém vai ao Pai senão por mim». Hoje 
um ecumenismo mal entendido faz que alguns 
pensem que Jesus é um de tantos salvadores: 
Jesus, Buda, Confúcio..., Maomé, que mais dá! 
Não! Quem se salva se salvará por Jesus 
Cristo, ainda que nesta vida não o saiba. 
Quem luta por fazer o bem, o saiba ou não, vai 
por Jesus. Nós, pelo dom da fé, sim que o sabe-
mos. Agradecemos-lhe. Esforcemo-nos por atra-
vessar esta porta, que se bem é estreita, Ele nos 
a abrirá de par em par. E demos testemunho 
de que toda a nossa esperança está posta Nele. 
 

 

Eu sou a porta das ovelhas 

Obras na Igreja Matriz 
Caríssimos paroquianos 

e amigos, sabemos das 

dificuldades e do tempo  

menos bom que todos 

estamos a passar nas 

nossas vidas, e como 

nos diz o Papa Francisco 

“estamos todos no mes-

mo barco”.  
 
 

Isto faz-nos pensar no 

dever de ajudar-nos uns 

aos outros, mesmo com 

o pouco que temos.  
 

 

Como sabeis estamos a cuidar da nossa Casa, 

comum, concretamente o arranjo do Altar da 

Purificação onde está a imagem da Nossa 

Senhora de Fátima.  
 

Estas obras já estavam adjudicadas antes 

desta pandemia que nos apanhou a todos 

desprevenidos, pelo que vimos a apelar à 

generosidade de todos, a contribuir com a 

ajuda possível que neste momento estamos 

necessitados. Assim também estamos a contri-

buir para manter alguns postos de trabalho na 

empresa de restauro. Indicamos o NIB para  

fazerem o vosso donativo:   
 

PT50 00330000000341321670 5 
 

  Obrigado. 
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Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 

 

 

Naquele tempo, disse Jesus: «Em verdade, 

em verdade vos digo: Aquele que não entra 

no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra 

por outro lado, é ladrão e salteador. Mas 

aquele que entra pela porta é o pastor das 

ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ove-

lhas conhecem a sua voz. Ele chama cada 

uma delas pelo seu nome e leva-as para fo-

ra. Depois de ter feito sair todas as que lhe 

pertencem, caminha à sua frente e as ove-

lhas seguem-no, porque conhecem a sua 

voz. Se for um estranho, não o seguem, mas 

fogem dele, porque não conhecem a voz 

dos estranhos». Jesus apresentou-lhes esta 

comparação, mas eles não compreenderam 

o que queria dizer. Jesus continuou: «Em ver-

dade, em verdade vos digo: Eu sou a porta 

das ovelhas. Aqueles que vieram antes de 

Mim são ladrões e salteadores, mas as ove-

lhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem 

entrar por Mim será salvo: é como a ovelha 

que entra e sai do aprisco e encontra pasta-

gem. O ladrão não vem senão para roubar, 

matar e destruir. Eu vim para que as minhas 

ovelhas tenham vida e a tenham em abun-

dância».  

57º DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO 
  

PELAS VOCAÇÕES 
 

3 de maio de 2020  
IV Domingo da Páscoa 

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO  
 

LINK. 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/
messages/vocations/documents/papa-
francesco_20200308_57-messaggio-giornata
-mondiale-vocazioni.html  

 

Maio 
 

Mês de Maria 

 
 

Oração diária do Terço do Rosário.  

Reze em casa com a família. 
 
 

 
 

#FiqueEmCasa 

 

Domingo, 3 de Maio de 2020 
 

Faz-nos bem, a todos, recordar e celebrar o 

Dia da Mãe! Voltar a ser filho renova a nossa 

fraternidade. 
 

Reconhecemos com gratidão a beleza do 

Amor de Mãe, que permanentemente, sabe 

ser Mãe, dedicando a sua vida ao acolhi-

mento amoroso de seus filhos, à sua educa-

ção integral, ao acompanhamento ao longo 

das diversas etapas da vida, por toda a vida 

e com todas as capacidades da sua vida. 
 

«A escolha de vida de uma Mãe é a escolha 

de dar a vida. E isto é grande e belo!». Para 

os que têm o dom da fé, na maioria dos ca-

sos, têm ainda um obrigado acrescido à sua 

Mãe, é que como diz o Papa Francisco «Sem 

as Mães, não somente não haveria novos 

fiéis, mas a fé perderia boa parte do seu calor 

simples e profundo».   
 

Por isso, celebrar hoje o Dia da Mãe é apoiar 

todas as mulheres que escolhem como cami-

nho, oferecer ao mundo os seus filhos e dar-

se pela família, berço natural da vida; apoiar 

e proteger em todas as circunstâncias e ca-

sos, o dom da maternidade e proclamar com 

o nosso compromisso, que as Mães são ver-

dadeiras beneméritas da sociedade, pois 

sabem transmitir em todos os momentos, mes-

mo nos piores, a ternura, a beleza do perdão 

e a força da coragem. Que se enraíze cada 

vez mais em nós, o compromisso de apoiar e 

proteger o dom da maternidade, desde os 

primeiros momentos da fecundação, e em 

todas a fases da sua missão.  

Jo 10, 1-10  

Dia da Mãe 
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