
DIALOGAR COM O VAZIO  

O tempo da pandemia, como uma gran-
de tempestade, está a pôr a séria prova 
não só as pessoas, mas todas as insti-
tuições, incluída a igreja. Novos desafi-
os se levantam, pois uma coisa é certa: 
o mundo já não será o que foi. Diante 
de nós, portanto, abre-se um vazio que 
é necessário preencher.  

A este propósito, sugerimos a leitura de 
uma entrevista de Pedro Santos Guer-
reiro ao Cardeal Tolentino Mendonça, concedida no âmbito dos diálogos 
promovidos pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.  

Nela, destacamos algumas passagens: “O mundo mudou porque as crises se 
vão agudizar: crises no trabalho, crises sociais, crises financeiras, crises eco-
nómicas… Há um agudizar-se de várias crises e isso vai exigir uma energia, 
um pensamento, uma ética que é preciso ser testada... 

Precisamos de ser criativos neste mundo e encontrar novas soluções. Não 
pensarmos a partir do esquema do mundo que deixamos, mas pensarmos 
em novas soluções e afirmarmos neste momento grandes valores. Porque os 
grandes valores não são para ser vividos e praticados em tempos fáceis. Os 
valores são para ser testados nos momentos difíceis. 

Provavelmente o grande dom que esta pandemia nos trouxe, é ter-nos trazi-
do um capital de perguntas que podemos colocar hoje com outra verdade e 
autenticidade, quer como comunidade quer individualmente. Acredito muito 
na força da vocação individual. A diferença não se faz apenas pelo número, 
mas por pessoa. Uma pessoa é capaz de transformar o mundo. Todos nós, 
com pequenas ações, podemos transformar o mundo. 
O Papa sozinho à chuva, na Praça de S. Pedro, quis ficar ali a dialogar com 
o vazio. Naquele momento, ele humanizou o vazio e tornou-o matéria de um 
diálogo maior que não acaba apenas na fronteira do visível. Não podemos 
fazer de conta que o vazio se vai embora quando as igrejas se voltarem a 
encherem. Aquele vazio já não se vai embora. Temos que trabalhar aquele 
vazio”.       
(https://www.facebook.com/watch/live/ v=1119330058444079&ref=watch_permalink) 
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PALAVRA DO SENHOR   
4º Domingo de Páscoa - Ano A 
Act  2,14a.36-41 Salmo: 22(23)      
1 Pd  2,20b-25 Jo 10,1-10 

Este domingo contempla o Ressus-
citado como o pastor da Igreja.  

O pastor indica ao rebanho o caminho 
a percorrer, e o Cristo - Pastor indica à 
Igreja o caminho que ela deve seguir. 
Caminho que, segundo a 1ª leitura, se 
chama conversão, que requer um iti-
nerário com estas etapas: conversão, 
batismo, remissão dos pecados e efu-
são do Espírito Santo. 

A 2ª leitura mostra o modelo desse 
caminho: Cristo, que sofreu a paixão e 
a morte e deixa aos seus seguidores 
um traçado para eles seguirem as suas 
pegadas. 

O evangelho reitera que Cristo é a por-
ta através da qual deve passar o cami-
nho do discípulo: trata-se de um cami-
nho espiritual de escuta, seguimento e 
conhecimento do Senhor. 

Jesus é o Caminho para o Pai, mas é 
igualmente a Vida (cf. Jo 14,6): em 
Jesus encontramos a vida do Pai. O 
pastor introduz num caminho de êxo-
do, portanto de libertação. Tarefa do 
pastor é educar para a liberdade. Ele 
chama pelo nome cada uma das suas 
ovelhas e educa-as, conduzindo-as a 
viver no seu próprio nome.                   
A educação é o lugar da assunção da 
responsabilidade em relação a quem 
vem depois de nós; é um dos aspetos 
do ministério pastoral. 

(L. Manicardi) 

ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES  

Senhor Jesus, 
verdadeiro Filho de Deus,  
bom e belo Pastor,  
caminha hoje sobre as águas 
que agitam o nosso mundo atribula-
do 
Abre os nossos ouvidos  
e o nosso coração à Tua voz  
que acalma, chama e envia. 
Dá firmeza ao nosso caminhar,  
infunde em nós a Tua coragem, 
ensina-nos a reconhecer                  
em cada dificuldade,  
em cada momento de dor  
ou de incerteza, a Tua presença  
que dissipa todo o medo. 
Sobe para a barca da nossa vida 
para seres o dono do leme, 
pois seguros navegamos 
sempre que estás no meio de nós. 
Aceita a nossa gratidão  
e o nosso louvor,  
Senhor Jesus,  
verdadeiro Filho de Deus, 
Bom e belo Pastor.  
Ámen. 



 DIA DA MÃE  
Hoje é o dia da Mãe. 
Não sei como filhos e 
famílias poderão cele-
brar esta efeméride; 
sobretudo aqueles ou 
aquelas que perderam 
inesperadamente este 
grande tesouro que é 
ter uma mãe que nos 
ama e cuida de nós. 

Há tempos, alguém me 
enviou uma foto que, 
pela sua beleza e signi-
ficado, conservei cuida-
dosamente na pasta 
das recordações importantes. Trata-se de uma menina síria, a quem a violên-
cia humana tirou o bem maior: a mãe. A forma para ela expressar o seu amor 
à mãe, ficou gravado neste desenho (e nesta foto). Dedico esta imagem a to-
dos os filhos, particularmente àqueles a quem a violência, o ódio, a doença ou 
outro vírus qualquer tirou a possibilidade de continuar a receber o amor da 
mãe. Deus, que é, ao mesmo tempo, Pai e Mãe, nos conserve no Seu amor, 
preenchendo os vazios que, pelo nosso egoísmo, continuamos a criar na nos-
sa humanidade. Para todas as mães, vai a nossa gratidão, o nosso amor e a 
nossa oração. 

DOMINGO DO BOM PASTOR                     
DIA DAS VOCAÇÕES  

Quando se fala de vocações, normalmente o pensa-
mento vai para as vocações sacerdotais e religiosas, 
esquecendo que estas vocações específicas nascem de 
uma única vocação: a vocação cristã, recebida no Batis-
mo. É a partir desta, que devemos perguntar-nos: 
“Como posso servir melhor e ser mais útil ao mundo e 
à Igreja? Qual é o meu lugar nesta terra? Que poderia 
eu oferecer à sociedade? (ChV 285)”. No seguimento do desafio “Atreve-te a ser 
mais” que o Papa Francisco coloca a todos os cristãos, o Padre Nuno Santos, Rei-
tor do Seminário Maior de Coimbra, comenta: 

“Precisamos de homens e melhores capazes de abrir as portas das nossas igrejas, 
sem medo e nem beatices. Precisamos de homens e mulheres que façam acon-
tecer a igreja em casa, na família, na rua, no trabalho, na escola... na vida. Preci-
samos de comunidades capazes de gestos proféticos, de palavras evangélicas, de 
olhares humildes, de rostos alegres... de entrega feita ressurreição. Tudo o resto 
está a mais... não vem no evangelho, nem é vocação”.  



O mês de Maio é conotado, por tra-
dição popular na Igreja, como o mês 
de Maria; e, neste mês, há o bom há-
bito de rezar o Terço em família, nas 
igrejas, capelas ou outros lugares, 
diante de uma imagem de Nossa Se-
nhora. 

Este ano, devido à pandemia do co-
vid 19, dado que ainda é limitada a possibilidade de juntar numerosas 
pessoas no mesmo espaço, propomos às famílias da nossa paróquia de 
se juntar aos Freis que, diariamente, de Segunda ao Sábado, pelas 18h 
irão rezar o Terço, na igreja de Santo António, em comunhão com toda 
a comunidade paroquial.  

Do Santuário de Fátima, todos os dias, às 18h30, é transmitida  a ora-
ção do terço que pode ser acompanhada pela rádio RR, e na pagina da 
internet:  https://www.fatima.pt/pt/pages/transmissoes-online 

A Igreja de Santo António está aber-
ta: de 2ª à sábado, das 8h30 às 18h30 
aos Domingos, das 11h às 18h30 
Das 15h30 às 18h30, será sempre pos-
sível encontrar na Igreja um Padre 
disponível para atender as pessoas. 

Celebração em comunhão com os 
freis da Paróquia: 
4º Domingo de Páscoa, 3 de Maio,  às 
10h: Missa transmitida em 
https://santoantonio.live 

 

Celebração em comunhão com o nos-
so Bispo, D. Virgílio: Missa do 4º Do-
mingo de Páscoa, 3 de Maio, às 9h 
Missa transmitida em 
 

https://www.diocesedecoimbra.pt/ 
 

Informamos que, por meio da Rede 
digital, há muitos encontros de oração, 
de informação e de partilha na comuni-
dade: grupos de catequese, escuteiros, 
jovens, caminho neocatecumenal,   
catequese de adultos, e outros grupos. 

VIDA DA COMUNIDADE PAROQUIAL 
Durante o mês de Maio, se não houver nenhuma indicação contrária, as cele-
brações continuam a ser realizadas sem a participação dos fieis.  

Queremos, todavia, recordar que a Comunidade Paroquial, mesmo sem po-
der  participar nas celebrações dos sacramentos, não está morta, mas bem 
viva por meio da fé no Senhor Ressuscitado e na oração que nos une na co-
munhão dos santos. (...Creio na santa igreja católica, na comunhão dos santos, na 

remissão do pecado, na ressurreição…)  que proclamamos no Credo.  

Recordamos, também, que os freis celebram todos pela intenções de toda a 
comunidade paroquial. 


