
 
 

 

Montijo, 25 de Abril  de 2021 

F 
FOLHA DOMINICAL 

Domingo IV da Páscoa 
 

Domingo do Bom Pastor 

O Senhor é meu pastor: nada me falta, 
leva-me a descansar em verdes prados, 

conduz-me às águas refrescantes 
e reconforta a minha alma. 

 
Ele me guia por sendas direitas  

por amor do seu nome. 
Ainda que tenha de andar por  

vales tenebrosos, 
não temerei nenhum mal,  
porque Vós estais comigo: 

o vosso cajado e o vosso báculo  
enchem-me de confiança. 

 
Para mim preparais a mesa 

à vista dos meus adversários; 
com óleo me perfumais a cabeça 

e o meu cálice transborda. 
 

A bondade e a graça hão - de acompanhar-me 
todos os dias da minha vida 

e habitarei na casa do Senhor 
para todo o sempre.  

 

Vimos apelar à generosidade de toda a Co-

munidade para que cada um segundo as 

suas possibilidades contribuam com a oferta 

em géneros alimentares. Neste momento esta-

mos muito necessitados de:  
 

 

 - Massa Grossa (não temos nada) 

 - Óleo 

 - Grão 

 - Farinha 

 - Açúcar            

    Bem Hajam 

 Horários das Missas 

 Cartório Paroquial 

Assuntos Administrativos 

De Terça a Sexta das 15:00 às 18:00 

A Igreja fecha das 11:00 às 18:00 horas. 

  A Igreja fecha das 11:00 às 18:00 horas. 



«São José: o sonho da vocação» 

A vida de São José sugere-nos três palavras

-chave para a vocação de cada um. A pri-

meira é sonho. Todos sonham realizar-se na 

vida.  
 

E é justo nutrir aspirações grandes, expecta-

tivas altas, que objetivos efémeros como o 

sucesso, a riqueza e a diversão não conse-

guem satisfazer.  
 

Realmente, se pedíssemos às pessoas para 

traduzirem numa só palavra o sonho da sua 

vida, não seria difícil imaginar a resposta: 

«amor». É o amor que dá sentido à vida, 

porque revela o seu mistério.  
 

Pois só se tem a vida que se dá, só se possui 

de verdade a vida que se doa plenamente. A 

este propósito, muito nos tem a dizer São 

José, pois, através dos sonhos que Deus lhe 

inspirou, fez da sua existência um dom.  
 

LEIA A MENSAGEM COMPLETA  

paroquiadomontijo.com 
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Ano B 
 

 

 

 

 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

 

 
 

 

Naquele tempo, disse Jesus: «Eu sou o 

Bom Pastor. O bom pastor dá a vida 

pelas suas ovelhas. O mercenário, co-

mo não é pastor, nem são suas as ove-

lhas, logo que vê vir o lobo, deixa as 

ovelhas e foge, enquanto o lobo as arre-

bata e dispersa. O mercenário não se 

preocupa com as ovelhas. Eu sou o 

Bom Pastor: conheço as minhas ove-

lhas e as minhas ovelhas conhecem-

Me, do mesmo modo que o Pai Me co-

nhece e Eu conheço o Pai; Eu dou a vi-

da pelas minhas ovelhas. Tenho ainda 

outras ovelhas que não são deste redil e 

preciso de as reunir; elas ouvirão a mi-

nha voz e haverá um só rebanho e um 

só Pastor. Por isso o Pai Me ama: por-

que dou a minha vida, para poder reto-

má-la. Ninguém Ma tira, sou Eu que a 

dou espontaneamente. Tenho o poder 

de a dar e de a retomar: foi este o man-

damento que recebi de meu Pai».  

 

Jo 10, 11 - 18 

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO  
 

PARA O 58º DIA MUNDIAL DE  
 

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES  
 

25 de abril de 2021  

MOVIMENTO CONVÍVIOS FRATERNOS 

19 a 25 de Abril 

Maria foi uma mulher judia escolhida 

por Deus para ser a mãe de Jesus.  

Ela era virgem quando ficou grávida pela 

ação do Espírito Santo.  

Junto com seu marido José, Maria prova-

velmente teve um papel importante na 

educação de Jesus durante sua infância e, 

mais tarde, se tornou sua seguidora.  

Ela estava com os outros discípulos de Je-

sus quando o Espírito Santo desceu no dia 

de Pentecoste.  

DIA DA MÃE 
 

Domingo, 2 de Maio de 2021 


