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I  HISTÓRIA DO DIA 
Lê e medita   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».
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I  DICA
Seguimos os caminho  
“Da Cruz à Luz”
Coloca Junta à Luz uma 
Ovelha

I  VOZ POÉTICA

O Bom Pastor 
Tem a forma da porta 
Entreaberta dos apriscos

Soa manso 
Como respiro verde 
Na ventania do prado 

E apoiando toda a voz 
Num cajado

Veste cada um de seu nome

Porta sonora da liberdade 
Caminho sem porquê nem 
quando 
Caminho sem bolso nem recuo 
Sem pressas nem paragens 
Com a calma faminta das viagens.

O Bom Pastor  
Dá a vida pelas suas ovelhas.

[Bruno Pinto]

I  PESQUISA DA APP
Assistir o filme sobre Santa 
Teresinha do Menino Jesus:

https://www.youtube.com/watch?v=N76Mb6U_mXY
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Para te ajudar a pintar consulta o Boletim de Paróquia de Fafe, 
pag 3:  
https://www.paroquiadefafe.com/aqruivo-boletim-igreja-nova

https://www.paroquiadefafe.com/aqruivo-boletim-igreja-nova

