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Nº 433 – Série III – 15 de Abril de 2018 
DOMINGO III DO TEMPO DA PÁSCOA 

«Porque estais perturbados? Porque se 
levantam esses pensamentos em vossos 

corações? Vede as minhas 
mãos e os meus pés sou eu 
mesmo; tocai-me e vede…» 
Estas palavras de Jesus 
continuam a interpelar o 
mundo, o nosso mundo, 
o mais íntimo dos nossos corações. Hoje são tantos os medos que 
nos perturbam, vemos conflitos mundiais que se adensam, ameaças 

do lado dos EUA, ameaças no lado da Russia, o 
mundo treme… Contudo, neste que é o terceiro 
Domingo do tempo Pascal, pela terceira vez 
ouvimos da boca de Jesus «A Paz esteja 
convosco»! É esta Paz que Ele traz consigo, é 
esta paz de quem venceu a morte é esta paz de 
quem simplesmente… ama e perdoa! O 
Ressuscitado, depois de comunicar a Paz, faz-se 
convidado parga comer com os discípulos, quer 
conviver com eles, quer lhes garantir a certeza 

da vitória da Vida. Hoje, no nosso dia a dia, na Sua Paz Ele continua a fazer-
se convidado para conviver connosco no nosso mndo turbulento. Ele quer 
salvar a nossa vida Hoje, a salvação a Paz que Jesus nos trás não pode ser só 
para a outra vida, não é para o nosso dia a dia, para a nossa realidade mais pura 
e humana, é aí que Jesus quer estar, quer salavar. Santo Domingo para todos. 

Pe Silvano Gonçalves 

AÇÃO PASTORAL: 16 a 22 de Abril de 2018 
 CALHETA S. FRANCISCO ATOUGUIA 

Segunda-feira 
16 – 04 – 2018 

 Missa – 19h  Missa – 19h 
Terça-feira 

17 – 04 – 2018 
 

Cartório - 17:30 
Missa – 19h 

  

Quarta-feira 
18 – 04 – 2018 

 Missa – 8h 
Cartório 

Cartório - 17:30 
Missa – 19h 

Quinta-feira 
19 – 04 – 2018 

 Santa Casa - 16h 
Bom Sucesso 19h

 

Sexta-feira 
20 – 04 – 2018 

 

 Cartório - 17:30 
Missa – 19h 

Missa – 8h 
Cartório 

SÁBADO  
21 – 04 – 2018 

Missa – 16:30 Missa – 17:40 Missa – 19h 

22 – 04 – 2018 
DOMINGO IV DA 

PÁSCOA 

Missa – 7h 
Missa - 11h 

Missa – 9h 
Funeral – 15h 

Missa – 8h 
 

VISITA PASCAL Lombo Doutor Salão Atouguia Abaixo 

PUBLICAÇÕES GERAIS 
 Na igreja paroquial de São Francisco Xavier vamos ter a trabalhar uma pessoa 

licenciada para apoiar crianças da primária e para dar aulas de português a 
todos os emigrantes que necessitarem. O projeto chama‐se «SALA DE 
ESTUDO». Todos os dias úteis das 8 às 12h e das 14h às 18h  

 Festival CALHETA A CANTAR, inscreve‐te 
 VICENTINOS: vamos fazer a recolha de utensílios de cozinha, podemos deixar 

na igreja, na loja solidária ou na santa casa 
 Dia 22: Concerto do Coro de Câmara da Madeira na Igreja da Vila ‐ 10:30 
 No próximo dia 22 de Abril (domingo), pelas 15 h, realiza‐se a Assembleia Geral 

na Santa Casa da Misericórdia da Calheta. Se alguém precisa de transporte 
deve entrar em contacto com a Santa Casa 

Paróquia do Atouguia 
 Convidamos à oração do terço da Misericórdia no «cantinho da Misericórdia» 
  

Paróquia da Calheta 
 Durante o tempo pascal vamos fazer a recolha de ofertas para as despesas 

com a Festa do Espírito Santo nosso padroeiro 
 Reunião de preparação das Festas: terça feira dia 24 pelas 20h 

Paróquia de São Francisco Xavier 
 ARREMATAÇÃO NA ESTRELA dia 6 de Maio, haverá animação 
 Agradecemos à EEM a colocação das novas luzes no exterior 

pela 
terceira vez 
ouvimos 
da boca de 
Jesus «A 
Paz esteja 
convosco»! 



Evangelho de domingo, dia 15 de Abril 2018 - IV Domingo da Páscoa - Ano B 
Evangelho segundo S. João 10,11-18.  
Naquele tempo, disse Jesus: «Eu sou o Bom Pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas 

ovelhas.  
O mercenário, como não é pastor, nem são suas as ovelhas, logo que vê vir o lobo, 

deixa as ovelhas e foge, enquanto o lobo as arrebata e dispersa.  
O mercenário não se preocupa com as ovelhas.  
Eu sou o Bom Pastor: conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecem-Me, 

do mesmo modo que o Pai Me conhece e Eu conheço o Pai; Eu dou a vida pelas minhas 
ovelhas.  

Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil e preciso de as reunir; elas ouvirão 
a minha voz e haverá um só rebanho e um só Pastor.  

Por isso o Pai Me ama: porque dou a minha vida, para poder retomá-la.  
Ninguém Ma tira, sou Eu que a dou espontaneamente. Tenho o poder de a dar e de a 

retomar: foi este o mandamento que recebi de meu Pai». Palavra da salvação. 
 

Papa pede aos pais que batizem as crianças 
O Papa Francisco pediu hoje aos pais católicos que batizem os seus filhos, sem adiar 

esta decisão que considera um ato fundamental na educação religiosa das crianças. 
“Não vos esqueçais, batizai as crianças”, pediu, falando perante milhares de 

peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, para a audiência pública semanal. 
No início de um novo ciclo de catequeses, que vai dedicar ao Batismo, Francisco 

sublinhou que muitos defendem que se adie este Sacramento e questionam o ato de 
batizar uma criança. 

“Alguns pensam: mas porque batizar uma criança que não entende? Esperamos que 
ela cresça, que perceba e que seja ela mesma a pedir o Batismo. Mas isto significa não 
ter confiança no Espírito Santo, porque quando batizamos uma criança, nessa criança 
entra o Espírito Santo. O Espírito Santo faz crescer nessa criança, desde pequena, 
virtudes cristãs que depois vão florescer”, precisou. 

“Deve dar-se sempre esta oportunidade a todos, a todas as crianças, de ter dentro de si 
o Espírito Santo que as guia durante a vida”, acrescentou, em defesa do Batismo das 
crianças, na “fé dos pais”. 

Segundo o pontífice, “ninguém merece o Batismo”, que é sempre um “dom gratuito” 
para todos, adultos ou bebés. 

Francisco convidou todos a conhecer a data em que foram batizados e a celebrá-la 
como “segundo aniversário”, um dia de “renascimento”. 

O Batismo, precisou, “cristifica”, ou seja, permite que Cristo “viva” em cada crente e 
leva-o a “colaborar na Igreja, cada um segundo a sua condição, na transformação do 
mundo”. 

O Papa falou ainda do facto de, mesmo quando o sacramento não se celebra com a 
“imersão” do corpo na água, este é um momento em que a “alma está imersa em Cristo 
para receber o perdão do pecado”. 

Nas saudações aos peregrinos, Francisco pediu que os cristãos sejam 
“missionários desta vida nova”, para que “o mundo acredite e seja transformado”. 

O pontífice deixou, como é tradição, um cumprimento aos peregrinos de língua 
portuguesa: “Queridos amigos, ser batizado significa ser chamado à santidade. 
Imploremos a graça de poder viver os nossos compromissos batismais como 
verdadeiros imitadores de Jesus, nossa esperança e nossa paz. 

Que Deus vos abençoe!”.    Cidade do Vaticano, 11 abr 2018 (Ecclesia) 
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