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Tempo Pascal 

Neste quarto Domingo do Tempo 
Pascal, a Igreja convida os seus filhos a 
permanecerem unidos a Cristo, o Bom 
Pastor. Diante da insegurança e das 
inércias da vida humana, Jesus recorre à 

imagem do pastor para revelar o modo 
como age e cuida de cada um de nós. 
Deste modo, ao olharmos a Jesus como o 
Bom Pastor, somos atraídos para o que de 
mais profundo se pode receber de Jesus: o 
Seu Amor. 

Sendo o Domingo do Bom Pastor, e 
sem diminuir em nada os méritos de Cristo, 
o dia de hoje possibilita-nos também 
manifestar a nossa gratidão para com o 
sacerdote que, nesta celebração, faz as 
vezes de Cristo e que cuida de nós com o 
seu cuidado pastoral. Unidos a Cristo, o 
Bom Pastor, rendamos a Deus o nosso 
louvor por cuidar do Seu Povo e, em função 
deste cuidado, continuar a dotar a Igreja de 
generosos sacerdotes. 

 
 

Antífona de Entrada 

A bondade do Senhor encheu a terra, 
a palavra do senhor criou os céus. 

Aleluia. 
 

 

Introdução 
 

A partir do século III d.C. (não antes), 
aparece frequentemente nas catacumbas, a 
imagem do Cristo pastor, com uma ovelha 
às costas, ou rodeado pelo rebanho. É uma 
cena que pretende representar a confiança 
e a serenidade com que o crente atravessa 
o vale escuro da morte, seguro ou condu-
zido pelo seu Senhor. 

Ainda há bem poucos anos – recor-
damo-nos – uns tantos “iluminados”, 
querendo negar a Ressurreição de Cristo, 
afirmavam ter descoberto o seu cadáver 
naquelas catacumbas, porque nelas era 
visível a sua identificação!. 

Mas não é apenas no momento em que 
deixa este mundo que o discípulo se 
entrega nos braços do seu Pastor. Aquele é 
apenas o último, quando é claro que todos 
os que durante a vida se assumiam como 
pastores, mas pregavam doutrinas opostas 
às de Cristo, eram na realidade apenas 
mercenários, vendedores de ilusões. No 
momento decisivo são obrigados a declarar 
a sua incapacidade em socorrer. 

O discípulo aceita deixar-se acompa-
nhar pelo Bom Pastor em cada momento 
da sua vida. 

Deixar-se transportar, é uma escolha 
menos cómoda do que parece. Pressupõe 
a coragem de confiar a própria vida a 
Cristo, sem se deixar tomar pelo pavor 
quando não se compreende para onde Ele 
vai e para onde Ele quer conduzir. Significa 
também resistir às lisonjas dos pseudo-        
-pastores que na realidade são ladrões e 
salteadores, cujo único objetivo (muitas 
vezes inconsciente) é a afirmação de si 
próprio, a procura do próprio interesse. 

Pois é. É belo deixar-se levar, mas por 
quem?  Com  Jesus  Cristo,  o  Bom Pastor,  

não temos medo. 
É o Salmista quem no-lo afirma: Mesmo 

se for conduzido por vales escuros não 
temerei nenhum mal. 

 
 

Primeira Leitura 

(Act 13, 14.43-52) 
 

Monição: 
 

 Com a Ressurreição de Jesus abrem-se 

novos horizontes na vida da fé. O mistério 
pascal transforma o dinamismo do homem 
crente, onde a pessoa de Jesus e a salvação 
por Ele operada assumem toda a centralidade. 
Diante do anúncio pascal, muitos descobrem 
que havia chegado a plenitude dos tempos, em 
que os mistérios da Salvação já não se 
limitavam ao espaço da sinagoga, mas que 
exigiam que o acontecimento de Cristo 

iluminasse todas as nações.  

Leitura: 
 

 

Leitura dos Actos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, 14Paulo e Barnabé 
seguiram de Perga até Antioquia da 
Pisídia. A um sábado, entraram na 
sinagoga e sentaram-se. 43Terminada a 
reunião da sinagoga, muitos judeus e 
prosélitos piedosos seguiram Paulo e 
Barnabé, que nas suas conversas com 
eles os exortavam a perseverar na graça 
de Deus. 44No sábado seguinte, reuniu-      
-se quase toda a cidade para ouvir a 
palavra do Senhor. 45Ao verem a multi-
dão, os judeus encheram-se de inveja e 
responderam com blasfémias. Corajosa-
mente, 46Paulo e Barnabé declararam: 
«Era a vós que devia ser anunciada 
primeiro a palavra de Deus. Uma vez, 
porém, que a rejeitais e não vos julgais 
dignos da vida eterna, voltamo-nos para 
os gentios, 47pois assim nos mandou o 
Senhor: ‘Fiz de ti a luz das nações, para 
levares a salvação até aos confins da 
terra’». 48Ao ouvirem estas palavras, os 
gentios encheram-se de alegria e 
glorificavam a palavra do Senhor. Todos 
os que estavam destinados à vida eterna 
abraçaram a fé 49e a palavra do Senhor 
divulgava-se por toda a região. 50Mas os 
judeus, instigando algumas senhoras 
piedosas mais distintas e os homens 
principais da cidade, desencadearam 
uma perseguição contra Paulo e 
Barnabé e expulsaram-nos do seu terri-
tório. 51Estes, sacudindo contra eles o 
pó dos seus pés, seguiram para 
Icónio. 52Entretanto, os discípulos esta-
vam cheios de alegria e do Espírito 
Santo. 

 

Palavra do Senhor. 
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Recomendação aos Leitores: 
 

Esta Leitura não é difícil de proclamar. 
Contudo, ela contém algumas palavras pouco 
comuns, sobretudo nomes geográficos que 
deverás saber pronunciar, tais como: Perga (ler 
“Pérga”) / Antioquia (não é “Antióquia”) / Pisídia / 
Icónio / prosélitos / perseverar (não é 
“perzeverar” nem “persevera” nem é “preservar”) 
/ blasfémias / corajosamente / declararam / 
instigando / desencadearam / e outras.                   
Trabalhem-se, isoladamente, estas palavras, 
para que tudo saia bem (e os leitores também). 
 

Comentário à 1.ª Leitura: 
 

A liturgia da Palavra de hoje abre com 
um trecho tirado do relato da primeira 
viagem missionária de Paulo e Barnabé. 
Estes dois apóstolos chegam num sábado 
a Antioquia da Pisídia e, como costumam 
fazer, entram na sinagoga dos Judeus e 
começam a anunciar a Boa Nova de Jesus. 
A sua mensagem impressiona, surpreende, 
ou melhor, desorienta literalmente os 
ouvintes, Judeus fervorosos, educados 
segundo as tradições dos seus pais, fiéis 
seguidores da Lei. Eles conhecem os 
oráculos dos profetas e vivem à espera do 
Messias. Todavia ficam desconcertados e 
admirados quando, da boca de Paulo e 
Barnabé, ouvem uma mensagem escan-
dalosa: Jesus, condenado pelas autorida-
des religiosas e executado com um suplício 
infamante, é o salvador do mundo. É 
inaudito! (incrível!). Não podem senão 
pensar: talvez tenhamos entendido mal. Por 
isso, no sábado seguinte, acorrem à 
sinagoga, ainda em maior número. 

Então, ao longo da semana, refletem 
acerca do que ouviram e chegam à 
conclusão que, aquilo que Paulo e Barnabé 
disseram, é blasfemo, é um insulto a Deus. 
Depois de ter dado tantas provas de força 
durante o êxodo, Deus não se pode agora 
ridicularizar aos olhos dos povos, enviando 
um messias derrotado e condenado. 
Sentem-se, por isso,  no dever de defender 
a pureza da sua fé. Não são pessoas más, 
maldosas, desonestas. Estão simplesmente 
condicionadas pela sua mentalidade 
religiosa, pois não estão dispostas a pôr em 
dúvida as suas certezas, porque estão 
longe de imaginar que o Senhor possa 
guardar alguma surpresa ou alguma 
novidade. 

Os dois apóstolos, com franqueza, 
propõem de novo a sua mensagem, sem se 
deixarem desencorajar pela recusa, nem 
intimidar pela oposição das pessoas mais 
devotas. Antes pelo contrário, veem nesta 
não-adesão à fé, por parte de alguns, um 
convite a dirigirem-se também aos pagãos. 
Realiza-se assim a profecia de Isaías: a luz 
e a salvação são para todos os povos e 
devem chegar «até aos confins da terra». 

     Mas nem todos fecham a mente e o 
coração. Muitos, quer Judeus quer pagãos, 
sentem o chamamento de Deus à 
conversão e escolhem o caminho da salva- 
ção. Assim «todos os que estavam desti-
nados à vida eterna abraçaram a fé». Não 
se trata da predestinação ao paraíso para 
alguns e da maldição eterna para outros. 
Na vida eterna não se entra quando se 
morre, mas no momento em que se adere à 
fé e se aceita o Messias de Deus. Alguns, 
cheios de boa fé, sem se darem conta do 
que perdem, consideram absurda esta fé e 
rejeitam-na. Os que a acolhem, imediata-
mente, estão na vida eterna. No fim 
ninguém será excluído. Todos seremos 
salvos, porque esse é o projeto de Deus. O 
autor dos Atos dos Apóstolos constata 
apenas que, pelos misteriosos mecanismos 
que regulam e condicionam a liberdade do 
homem, alguns chegam primeiro à Vida. Os 
outros chegarão certamente, mesmo se 
mais tarde. Mas todos chegarão. 

O facto de que as promessas e as 
bênçãos de Deus sejam oferecidas aos 
pagãos, inquieta ainda mais os Judeus fiéis 
às suas tradições e, visto que as palavras 
não bastam para bloquear os aconteci-
mentos, recorrem à prepotência. Entre os 
membros da sua comunidade há algumas 
mulheres da nobreza que têm maridos ou 
filhos em lugares-chave do aparelho 
administrativo da cidade. Estes conseguem 
fazer com que os dois apóstolos sejam 
afastados. 

O episódio evoca um facto idêntico que 
aconteceu a Jesus no início da sua vida 
pública. Logo que começou a pregar em 
Nazaré, Ele foi expulso da sinagoga e 
correu até o risco de ser linchado por 
aqueles que se tinham reunido para a 
oração. Os seus compatriotas considera-
vam ser pessoas exemplares, do ponto de 
vista religioso, estavam convencidos de ter 
já entendido tudo de Deus e, por isso, não 
podiam aceitar que Jesus pusesse em 
dúvida as suas seguranças religiosas e lhes 
mostrasse o pouco que tinham entendido 
das Sagradas Escrituras (Lc 4, 16-29). 

Se Jesus e os  apóstolos  foram  perse-
guidos, não é de admirar que nenhum 
pregador autêntico do Evangelho seja 
deixado em paz e não encontre opositores. 

Nós mesmos, Leitores, se vivermos o 
cristianismo com verdade, experimenta-
remos a perseguição, de muitas e variadas 
maneiras. Provavelmente já a sentimos 
alguma vez. 

Depois de ter recordado que Paulo e 
Barnabé foram obrigados a ir a Icónio, o 
trecho concluí-se com uma anotação curio-
sa: os discípulos estavam cheios de alegria 
e do Espírito Santo. É estranho: os maus 
ganharam, os dois apóstolos tiveram que ir 
embora derrotados e os cristãos de 
Antioquia da Pisídia, em vez de se 
entristecerem,   estão   cheios   de   alegria! 

Porquê? Porque a alegria pode acom-
panhar as lágrimas, as esperanças frustra-
das, a dor pela injustiça sofrida. Não 
poderão experimentar esta alegria, nem os 
maus que se opõem à verdade e lutam 
contra quem anuncia o Evangelho, nem os 
justos, se não libertarem o seu coração do 
ressentimento contra quem os persegue. 

 
 

Salmo Responsorial 
(Sl 99 (100), 2.4.5.6.11.12.13b) 

  

Monição:  
 

A misericórdia é um dom que brota do 
Coração de Deus. E Deus é fiel na constância 
da sua misericórdia. Por isso, a Salvação de 
Deus busca o mais distante dos corações dos 
homens, como Bom Pastor que Ele é para com 
o Seu Povo. Assim, torna-se natural o louvor e a 
aclamação do Povo como iremos agora 
proclamar com o salmo.  

Refrão: 
 

NÓS SOMOS O POVO DE DEUS, 
SOMOS AS OVELHAS DO SEU REBANHO. 

  

Ou:                
 

NÓS SOMOS O POVO DO SENHOR;  
ELE É O NOSSO ALIMENTO. 

  

Ou:    ALELUIA. 

  
Aclamai o Senhor, terra inteira, 
servi o Senhor com alegria, 
vinde a Ele com cânticos de júbilo. 
 

Sabei que o Senhor é Deus, 
Ele nos fez, a Ele pertencemos, 
somos o seu povo, as ovelhas do seu  
     rebanho. 

 

O Senhor é bom, 
eterna é a sua misericórdia, 
a sua fidelidade estende-se de geração  
      em geração. 
 

 

 

Segunda Leitura 

(Ap 7, 9.14b-17) 
 

Monição: 
 

O mistério pascal não é apenas um 
acontecimento histórico, mas é sobretudo a 
Salvação operada por Cristo, onde a inimizade 
contraída por Adão deu lugar à comunhão em 
Cristo. Por isso, essa comunhão não se cinge a 
uma simples agregação terrena, mas é a certeza 
da experiência dos novos Céus e da nova Terra. 

 

Leitura: 
 

 

Leitura do Livro do Apocalipse 
 

9Eu, João, vi uma multidão imensa, 
que ninguém podia contar,  de  todas as  
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nações, tribos, povos e línguas. Estavam 
de pé, diante do trono e na presença do 
Cordeiro, vestidos com túnicas brancas 
e de palmas na mão. 14bUm dos Anciãos 
tomou a palavra para me dizer: «Estes 
são os que vieram da grande tribulação, 
os que lavaram as túnicas e as 
branquearam no sangue do Cordei-
ro. 15Por isso estão diante do trono de 
Deus, servindo-O dia e noite no seu 
templo. Aquele que está sentado no 
trono abrigá-los-á na sua tenda. 16Nunca 
mais terão fome nem sede, nem o sol ou 
o vento ardente cairão sobre eles. 17O 
Cordeiro, que está no meio do trono, 
será o seu pastor e os conduzirá às 
fontes da água viva. E Deus enxugará 
todas as lágrimas dos seus olhos». 

 

Palavra do Senhor. 
 

 

Recomendação aos Leitores: 
 

Quando aparece uma enumeração, como 
nesta 2.ª Leitura, em "nações, tribos, povos e 
línguas", há breves cesuras antes de cada 
palavra. Sobretudo, é muito importante 
proclamares devagar. Lembra-te, Leitor, que 
entre o ouvido e o entendimento do ouvinte, há 
um longo caminho a percorrer. 

De resto a leitura não é difícil, basta que 
tomes atenção a algumas palavras: Anciãos / 
tribulação / branquearam / abrigá-los-á / 
enxugará / e outras. 

 

Comentário à 2.ª Leitura: 
 

Quantas dores, quantas tribulações, 
quantas amarguras na vida do homem! 

Quando vemos tantos inocentes sofrer, 
serem vítimas de violências, de traições, de 
enganos, procuramos desesperadamente 
um porquê, mas não o encontramos. O livro 
do Apocalipse dedica quatro capítulos a 
este problema angustiante (Ap 5-8). Diz 
que, nos céus, encontra-se um livro onde 
um anjo tomou nota de todos os 
sofrimentos e de todas as lágrimas dos 
homens. Neste livro, diz-se também, o 
motivo por que acontecem tantas coisas 
incompreensíveis e absurdas. Infelizmente, 
este livro está fechado com sete selos que 
nenhum homem é capaz de quebrar; esta é 
a razão pela qual os homens choram: 
sentem-se como que nos braços de um 
destino cego e não encontram uma 
explicação para os dramas que os afligem. 
      Então, como é: não temos nenhuma 
esperança de poder encontrar um sentido 
para a história do mundo? O livro que 
contém a resposta às nossas angústias, às 
nossas interrogações mais profundas ficará 
fechado para sempre? 
      O vidente do Apocalipse convida todos 
a porem fim ao pranto: o Cordeiro –  diz ele 
–  abrirá o livro e quebrará um a um os 

seus selos, ou seja, revelará todos os 
enigmas da nossa existência. O trecho de 
hoje narra o que acontece depois da rutura 
do sexto selo: aparece uma multidão 
imensa que ninguém pode contar, gente de 
todas as nações, tribos, povos e línguas.  
Todos estão em pé diante do trono do 
Cordeiro, usam túnicas brancas e têm 
palmas na mão. A túnica branca é o 
símbolo da alegria e da inocência, as 
palmas são o sinal da vitória. 

Quem são estas pessoas? São aqueles 
que neste mundo suportaram tribulações e 
perseguições e deram a vida aos irmãos, 
como fez o Cordeiro. Os homens conside-
raram-nos fracassados, mas para Deus são 
vencedores. Estes «nunca mais terão fome 
nem sede, nem o Sol ou o vento ardente 
cairão sobre eles. O Cordeiro... será o seu 
pastor...e Deus enxugará todas as lágrimas 
dos seus olhos». 

Nestes últimos versículos há uma 
imagem estranha: «o Cordeiro será o seu 
pastor.» Como pode um cordeiro ser 
também pastor? E, no entanto, é mesmo 
assim: Jesus tornou-se pastor, guia, por-
que, como cordeiro, foi imolado, deu a sua 
vida por amor. 

Esta página foi escrita para encorajar os 
cristãos perseguidos a perseverar com 
paciência e firmeza. Neles está a acontecer 
o que aconteceu com Jesus, o Cordeiro; se 
o seguirem como se segue um pastor, 
participarão da sua vitória. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 

(Jo 10, 14) 

  

Monição:  
 

A voz do pastor determina a vida da ovelha. 
Como tal, a vida do homem está garantida na 
medida em que se deixa guiar por quem lhe 
garante a felicidade. Seguir Jesus, sob 
orientação da sua voz, traduz-se em certezas 
que possam dar plenitude às nossas vidas e aos 
nossos corações. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! 
  

Eu sou o bom pastor, diz o Senhor: 
conheço as minhas ovelhas e elas  
      conhecem-Me. 
 

 

Evangelho  (Jo 10, 27, 30) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 
segundo São João 

 

Naquele tempo, disse Jesus: 27«As 
minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu 
conheço as minhas ovelhas e elas seguem-        
-Me. 28Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão-    
-de perecer e ninguém as arrebatará da 
minha mão. 29Meu Pai, que Mas deu, é maior 
do que todos e ninguém pode arrebatar nada 
da mão do Pai. 30Eu e o Pai somos um só». 

  

Palavra da Salvação. 
 

 Comentário ao Evangelho: 
 

A terra de Israel é em grande parte 
montanhosa e usada para a pastorícia. 
Guardadores de rebanhos foram Abel, 
Abraão, Jacob, Moisés, David. Não deve, 
portanto, causar admiração que na Bíblia 
apareçam com frequência imagens da vida 
pastoril. Deus é chamado «pastor de 
Israel»: conduz o seu povo como um 
rebanho, trata-o com amor e solicitude, 
guia-o para pastagens abundantes e fontes 
de água fresca (SI 23, 1; 80, 2). Também o 
Messias é anunciado pelos profetas como 
um pastor que apascentará Israel: «Dar-              
-lhes-ei pastores que as apascentarão... 
farei brotar de David um rebento justo que 
será rei, governará o país com sabedoria e 
exercerá no seu país o direito e a justiça» 
(Jr 23, 1-6; Ez 34).  

Jesus faz referência a esta imagem 
quando um dia, saindo do barco, vê uma 
grande multidão que tinha acorrido a pé 
para ouvir dele uma palavra de esperança. 
Marcos diz: «Teve compaixão deles, 
porque eram como ovelhas sem pastor» 
(Mc 6, 33-34). 

No Evangelho de João, Jesus 
apresenta-se como o pastor esperado (Jo 
10, 11.14), como aquele que conduzirá o 
povo ao longo do caminho da retidão e da 
fidelidade ao Senhor. 

O quarto Domingo de Páscoa é 
denominado “Domingo do Bom Pastor” 
porque nele, todos os anos, a liturgia 
propõe um trecho do capítulo 10 de João, 
no qual Jesus se apresenta como o 
verdadeiro pastor. Os quatro versículos que 
lemos no Evangelho de hoje são tirados da 
parte conclusiva do discurso de Jesus e 
pretendem ajudar-nos a entender ainda 
melhor o significado desta imagem bíblica. 

Começamos por precisar o seguinte: 
quando falamos de Jesus bom pastor, a 
primeira imagem que nos vem à mente é a 
do Mestre que tem às costas ou entre os 
braços uma ovelha. É verdade: Jesus é 
bom pastor também no sentido em que vai 
à procura da ovelha perdida, mas esta é a 
reprodução da parábola que se encontra no 
Evangelho de Lucas (Lc 15, 4-8). 

O bom pastor de que se fala no 
Evangelho de João não tem nada a ver 
com esta imagem doce e terna. Jesus não 
se apresenta como aquele que acaricia a 
ovelha ferida, mas como o homem duro, 
forte, decidido que se bate contra os 
bandidos e contra os animais ferozes, como 
fazia David que seguia o leão e o urso que 
lhe levavam uma ovelha do rebanho, os 
abatia e lhes arrancava a presa da boca     
(1 Sm 17, 34-35). Jesus é bom pastor 
porque não tem medo de lutar até ao ponto 
de dar a própria vida pelo rebanho que ama 
        ________________________________________  
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 (Jo 10, 11). 

A primeira afirmação que faz é 
fortíssima: as minhas ovelhas – diz –  
nunca hão-de perecer (morrer) e ninguém 
as arrebatará da minha mão. A sua 
salvação é garantida não pela sua 
docilidade, pela sua fidelidade, mas pela 
sua iniciativa, a sua coragem, o seu amor 
gratuito e incondicional. Este é o grande 
anúncio! Esta é a grande notícia que vem 
da Páscoa e que o cristão deve comunicar 
a cada pessoa. Também a quem errou tudo 
na vida Ele deve assegurar: as tuas 
misérias, as tuas faltas, as tuas escolhas de 
morte, não conseguirão derrotar o amor de 
Cristo. Porque se a vontade e o projeto de 
Deus é que todos nos salvemos, não 
tenhamos ilusões: Deus sairá vencedor!  

Depois, a segunda imagem, a das 
ovelhas, deve ser esclarecida porque pode 
suscitar um certo mal-estar. Por quem é 
constituído o rebanho que segue o «bom 
pastor»? A alguém poderia surgir espontâ-
nea a resposta: pelos leigos que acolhem 
docilmente e põem em prática todas as 
disposições do clero. Pastores seriam 
então as hierarquias eclesiais, enquanto 
que ovelhas seriam os simples fiéis. 

Esclareçamos isto: o único pastor é 
Cristo e é-o porque – como sublinhámos na 
segunda leitura – Ele é o Cordeiro que 
imolou a própria vida. As suas ovelhas são 
todos aqueles que têm a coragem de o 
seguir neste dom da vida (não são 
propriamente uns “carneirinhos”). O pastor 
é, portanto, um Cordeiro que partilha em 
tudo a sorte do rebanho.  

Uma das tentações mais frequentes 
dos cristãos é a de se identificarem a si 
mesmos com o rebanho de Cristo. Existem 
zonas de sombra na Igreja que se excluem 
a si mesmas do Reino de Deus porque 
nelas medra (cresce) o pecado, enquanto 
que há margens enormes, para lá dos 
confins da Igreja, que fazem parte do Reino 
de Deus porque aí opera o Espírito Santo. 
Mas a ação do Espírito manifesta-se no 
impulso ao dom da vida pelo irmão: «Quem 
permanece no amor permanece em Deus e 
Deus nele» (1 Jo 4, 16). 
      Por isso, pode ser discípulo do bom 
pastor também quem, mesmo não 
conhecendo Cristo, se sacrifica pelo pobre, 
pratica a justiça, a fraternidade, a partilha 
dos bens, a hospitalidade, a fidelidade, a 
sinceridade, a recusa da violência, o perdão 
dos inimigos, o empenho pela paz. Isto 
deveria chamar a atenção a muitos cristãos 
que se embalam em auto-condescen-
dências que poderiam revelar-se no final 
trágicas ilusões. O Pastor poderá, um dia, 
inesperadamente, dizer a alguns deles: 
«Não sei de onde sois» (Lc 13, 25). 
Portanto, cuidado! 

A ostentação de segurança, a descon-
fiança preconcebida em relação aos 

membros de outras religiões e os 
preconceitos para com os que não 
acreditam, estão ainda hoje tão radicados e 
são tão perniciosos (prejudiciais) como o 
falso irenismo (conciliador pacífico entre 
religiões). 

Então, como é que nos tornamos 
membros do rebanho que segue Jesus? O 
que acontece às ovelhas que lhe são fiéis? 
O Evangelho de hoje afirma que não somos 
nós a tomar a iniciativa de o seguir, é Ele 
quem chama: «As minhas ovelhas escutam 
a minha voz. Eu conheço as minhas 
ovelhas e elas seguem-me». 

Os discípulos de Jesus vivem neste 
mundo, habitam entre os homens. Ouvem 
muitos chamamentos e recebem até 
mensagens desencaminhadoras. São 
muitos os que assumem atitudes de pas-
tores, que prometem vida, bem-estar, 
felicidade e convidam a segui-los. É fácil 
ser-se enganado por charlatães. Como 
reconhecer entre tantas vozes, a do 
verdadeiro Pastor? É necessário habituar o 
ouvido. Quem ouve por uns cinco minutos 
uma pessoa e depois durante um ano 
nunca mais a ouve, dificilmente poderá 
distinguir a sua voz no meio da multidão. 
Quem ouve o Evangelho uma só vez ao 
ano (participa na Eucaristia apenas por 
casamentos ou funerais) não aprende a 
reconhecer a voz do Senhor que fala. 

Não é fácil confiar em Jesus porque Ele 
não promete sucessos, triunfos, vitórias, ao 
contrário do que fazem todos os outros 
pastores. Pede o dom de si, exige a 
renúncia à procura do próprio interesse, 
pede o sacrifício da vida. E, no entanto –  
assegura – este é o único caminho que leva 
à vida eterna. Não há atalhos; quem indica 
outras estradas está a fazer batota e 
conduz à morte. 

O trecho conclui com as palavras de 
Jesus: «Eu e o Pai somos um só». Esta 
frase algo abstrata indica o caminho a 
seguir para chegar à unidade com Deus: é 
preciso tornar-se «um» com Cristo. Isto 
significa que se deve atingir com Ele uma 
unidade de pensamentos, de intenções e 
de ações (e não “eu cá tenho a minha fé”). 
      Esta afirmação leva-nos também a 
refletir sobre o ministério daqueles que são 
chamados a «apascentar» o rebanho de 
Cristo. Às vezes, na comunidade cristã, 
nota-se uma certa tensão entre aqueles 
que, com termos não muito exatos, são 
chamados: clero e leigos. Há quem diga 
que estes últimos devem estar unidos aos 
seus «pastores»; outros dizem que são 
estes que devem estar unidos ao povo de 
Deus. Talvez esteja mais certo pensar que 
todo o povo de Deus, leigos e clero, deve 
seguir junto o único pastor que é Jesus e 
tornar-se, com Ele, «um» com o Pai. 
_________________________________________________________ 

«As minhas ovelhas escutam a minha 
voz. Eu conheço as minhas ovelhas e elas 
seguem-Me.»                                (Jo 10, 27) 

Oração Universal 
 

 
1 –  Para que os ministros e os fiéis da santa  
             Igreja 

escutem sempre a voz do Bom Pastor 
e O sigam com prontidão e confiança, 
oremos, irmãos. 

 

2 –  Para que Deus conceda a paz ao mundo   
              inteiro, 

sacie os que têm fome e sede de justiça 
e Se revele aos que ainda O não  
       conhecem, 
oremos, irmãos. 

 

3 –  Para que os jovens que o Bom Pastor    
             chama a segui-l’O, 

servindo o seu rebanho como Ele serviu, 
saibam abrir os seus corações ao dom  
      do Espírito, 
oremos, irmãos. 

 

4 –  Para que Deus enxugue as lágrimas dos   
             que sofrem, 

dos doentes, dos moribundos e dos  
      aflitos, 
e o Bom Pastor os leve às fontes da água  
      viva, 
oremos, irmãos. 

 

5 –  Para que os fiéis desta nossa assembleia 
sigam a Cristo com amor e fidelidade 
e reconheçam a voz do Bom Pastor, 
oremos, irmãos 
 
. 

 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 13 – Nossa Senhora de Fátima. 
Dia 14 – S. Matias (Apóstolo.)   

Dia 18 – S. João I (Papa e Mártir).   

 
 

Antífona da Comunhão 

 
Ressuscitou o Bom Pastor,  
que deu a vida pelas suas ovelhas 
e Se entregou à morte pelo seu rebanho. 
Aleluia. 
 

 

Era a vós que deveria 

ser anunciado 

primeiro 
 

A interpretação feita pelas autoridades 
judaicas à pregação dos apóstolos resulta 
de uma má conceção da história da 
Salvação operada por Deus no Povo de 
Israel. Toda a história do Povo de Deus 
visa a Salvação, primeiramente comunica-
da a Israel, mas abrindo progressivamente 
o dom da Salvação a todas as nações. Foi 
este o  fator  determinante  que  obrigou  os 
        ________________________________________  
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apóstolos a afastarem a sua presença e o 
seu ensino dos ambientes judaicos. Na 
verdade, aqui tomamos noção do modo 
inconsciente como o povo eleito se excluí. 
O que aconteceu ao povo eleito pode 
acontecer ainda hoje a cada um de nós, 
onde a experiência de sermos eleitos de 
Deus se pode hipotecar pelas nossas 
incompreensões ao Amor de Deus. Como 
tal, na nossa experiência de fé, é neces-
sário ter a plena consciência que o anúncio 
é, antes mais, a cada um de nós. É a nós 
que o Senhor se dirige, é por nós que Ele 
se entrega e nos renova nos Sacramentos, 
e é à nossa vida que Ele procura criar as 
condições para fazermos dela lugar de 
beleza. O anúncio é-nos feito em primeira 
mão, para que também a nossa resposta 
seja imediata, autenticamente disponível, e 
de modo a não excluirmos as possibi-
lidades que nos são dadas pela Graça de 
Deus. 

 
 

Na presença do Cordeiro 
 

Pelo Batismo somos inseridos na vida 
da Igreja, passamos a ser seus membros 
ativos e, consequentemente, a sermos 
Igreja. No entanto, nem sempre é fácil 
conseguir corresponder ao verdadeiro 
dinamismo eclesial, que ultrapassa a 
realidade microcósmica da comunidade 
paroquial. Ao contrário das vivências dos 
nossos irmãos protestantes, a experiência 
eclesial a que é chamado um católico 
transcende qualquer possível interpretação 
que reduza a Igreja a uma incrustação 
socio-eclesiástica ou a um grupinho que se 
diz reunido em nome de Jesus. Fomos 
batizados, mergulhados no Sangue do 
Cordeiro, para participarmos na presença 
deste mesmo Cordeiro. A meta é a liturgia 
celeste, os novos Céus e a nova Terra, 
onde nos saciaremos com a presença do 
Cordeiro. Até então, também a liturgia de 
cada celebração, nomeadamente a cele-
bração da Santa Missa, possibilita-nos 
transcendermos o lugar e o tempo em que 
estamos inseridos, para fazermos a 
experiência do Mistério Pascal de Cristo, 
tomarmos parte no Sacrifício do Cordeiro 
Imolado, e alcançarmos, no Seu Sangue, o 
penhor da vida eterna. 

 
 

Eu conheço as Minhas 

ovelhas 
 

Nos tempos que vivemos, fruto de 
mentalidades que podem roçar o egocen-
trismo, deparamo-nos com um mundo que 
já não tem espaço para o tratamento 
pessoal. Somos fruto de uma sociedade 

incógnita, com rostos silenciados pela 
massificação social, e por histórias 
pessoais engolidas pelo imperativo dos 
interesses ideológicos e sociais. Contrari-
ando esta sociedade inóspita em que 
parece indiferente aos seus membros, o 
Evangelho revela-nos o modo de agir e o 
trato que brota do Coração de Jesus. 
Enquanto Bom Pastor, o seu olhar e o seu 
cuidado pastoral centram-se no bem-estar 
da ovelha, nos cuidados a assegurar ao 
rebanho e o modo de se relacionar com a 
especificidade de cada uma delas. A Igreja 
não é um rebanho massificado, mas a 
experiência de nos sentirmos amados e 
cuidados até ao mais ínfimo pormenor, em 
função do nosso ser e do nosso existir. A 
felicidade da ovelha é assegurada pelos 
cuidados do pastor, apenas com a condição 
de O saber escutar e se deixar guiar pela 
Sua divina voz. 

 
 

Os Papas 

Do apóstolo Pedro (1.º Papa) 

até ao Papa Francisco 
 
 

“Bento XV” 

(1914  –  1922) 

…continuação 
 

Perante o Papa Calisto II por parte de 
seu pai e do Papa Inocência VII por parte 
da sua mãe, aos 60 anos, no dia 3 de 
Setembro de 1914, Chiesa foi eleito suces-
sor da cadeira de São Pedro num conclave 
que durou seis dias, passando a usar o 
nome de Bento XV. 

A sua eleição decorreu precisamente 
um mês depois do início da Primeira Guerra 
Mundial, também conhecida como Grande 
Guerra. 

Contudo, durante este conflito, Bento 
XV mostrou-se bastante neutro e diplomata 
e entendeu que a sua missão era a de um 
verdadeiro apóstolo da paz. 

Bento XV morreu subitamente a 22 de 
Janeiro de 1922 e foi sepultado nas criptas 
do Vaticano. 

 
 

Bom Pastor 

à imagem de Deus 
 

No Evangelho de hoje Jesus apresenta-    
-Se como o Pastor que cuida das ovelhas. 
Não só das do seu rebanho mas também 
das de outros redis. 

Jesus toma esta ideia do capítulo 34 do 
Livro de Ezequiel. Este profeta apresenta 
Javé como o Bom Pastor que chegará para 
defender o povo. 

Ezequiel enumera cerca de 20 ações 
positivas que este Bom Pastor vai realizar 
em favor dos mais simples do seu povo: 
trazer, congregar o rebanho disperso, unir, 
cuidar das ovelhas feridas, libertar da 
escuridão, procurar as transviadas, apas-
centar o rebanho em ricas pastagens, 
cuidar dos cordeiros, afugentar o lobo, 
libertar da fome… 

A figura do pastor que Jesus assume é 
a do pastor que procura a ovelha 
desgarrada e, quando a encontra, se 
alegra, recolhe-a e trá-la de volta ao 
rebanho. Jesus marca diferença com os 
pastores mercenários que fogem, abando-
nam o rebanho e deixam as ovelhas à 
mercê do lobo. 

 
 

Santos da nossa Terra 

Sílvia Cardoso 
–  Venerável  – 

 

O carisma distintivo no contexto 
biográfico e espiritual 

 
O Pe. Sebastião Pinto estava exilado 

em Tui (Espanha), e vinha com frequência 
a Portugal, clandestinamente, para dirigir a 
revista do Apostolado da Oração – O 
Mensageiro do Coração de Jesus. Em 
1922, foi nomeado diretor da Liga de Ação 
Social Cristã, passando a promover retiros 
abertos, no Porto e em Lisboa, para jovens 
e senhoras. 

A sua primeira carta, de 26 de Abril de 
1924, é o primeiro documento a assinalar 
um contacto com D. Sílvia Cardoso; foi em 
Sequeiros (Lousada), onde ela estava 
empenhada, com as colaboradoras, na 
organização de retiros fechados para 
leigos, sendo diretor dos Exercícios 
Espirituais o Pe. António Vaz Serra, tam-
bém da Companhia de Jesus. Aí parece 
que o Pe. Sebastião se escusou a alguma 
colaboração na Obra dos retiros, pois disso 
pede desculpa, e comunica os dias do mês 
de Maio seguinte em que estará no Porto e 
em Lisboa, regressando depois ao Norte, e 
dá notícia de um caso em que ela estava 
interessada. 

A aproximação dos dois aconteceria a 
partir de 1926-27, quando D. Sílvia se 
integra nas atividades da Liga de Ação 
Social e estende a sua ação apostólica à 
cidade do Porto, onde colabora com as 
grandes apostolas já integradas na Liga,    
D. Maria José Pestana e D. Margarida Pinto 
de Mesquita. 

                                           (Continua…) 
 

 

        «Meu Pai, que Mas deu, é maior do que 
todos e ninguém pode arrebatar nada da mão 
do Pai.»                                    (Jo 10, 29) 
        ________________________________________  
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Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de Maio, a Igreja 
reza pela seguinte intenção: 
 

Pela evangelização:  

– A Igreja em África, fermento de 
unidade. 

 

Para que, através do empenho dos 
próprios membros, a Igreja em África seja 
fermento de unidade entre os povos, sinal 
de esperança para este continente. 

  
 

Sabias que... 
 

Pastores de Israel 
 

O filho menor da família era o 
encarregado de cuidar do rebanho.  

O vestido de um jovem pastor consistia 
numa simples túnica de algodão com um 
cinto de couro. Leva também um manto de 
pêlo de camelo que lhe dá calor e lhe serve 
como impermiável. Pela noite usa-a como 
manta.  

Usa uma bolsa de couro. A mãe coloca-
-lhe no pão, queijo, amêndoas, pistácios e 
azeitonas. Foi dentro de um destes sacos 
que David tinha colocado as cinco pedras 
aquando do desafio contra Golias (1 Sam 
17, 40). 

Também traz consigo uma bilha plana 
de cerâmica com azeite para untar o pão. 

 
 

És insubstituível  (92) 

 

Tu és uma pessoa forte e especial. 
Superas um cancro, uma crise emocional, 
uma crise financeira, um transtorno 
profissional, um conflito de relacionamento, 
tudo isto é uma tarefa fácil comparado às 
turbulências que tu enfrentas para conquis-
tar a vida que pulsa dentro de ti.  

Nunca te “auto-abandones” e nunca 
desistas das pessoas que te rodeiam, por 
mais que elas te dececionem! 

Vive sempre a tocar a vida p’rá frente. 
 

 

A Bíblia 
Livros apócrifos e livros 

deuterocanónicos 

 

A Bíblia cristã contém mais textos que a 
Bíblia hebraica ou judaica. Esta diferença 
teve consequências para a constituição das 
Bíblias cristãs, variáveis segundo as 
confissões. 

Papa Francisco 
(Roma) 

 
Espero que a viagem da IGREJA que 

hoje começa, onde vou ter a ajuda do meu 
cardeal-legado, aqui presente, seja frutuosa 
para a evangelização desta cidade de 
Roma. 

                               (Reuters. 13.Março.2013) 
 

 

H u m o r 
 

O barbeiro 
 

Um homem foi ao barbeiro cortar o 
cabelo. Enquanto o barbeiro lho cortava, o 
homem entusiasmado disse: 

– Amanhã embarco para Itália! 
– Itália? Com tantos países para ir, vai 

logo para Itália? 
O homem não ligou ao comentário. Já 

tinha decidido ficar calado quando o barbei-
ro perguntou: 

– Vai pela TAP? 
– Não, não, pela Alitália! 
– É a pior companhia de aviação do 

mundo! P’ra que cidade vai? 
– Roma! 
– Roma? Uma cidadezinha horrível, 

feia! E onde vai ficar hospedado? 
– No Hilton! 
– No Hilton? Aquilo é um pardieiro! O 

Hotel mais vagabundo da Europa! Aposto 
que quer ver o Papa! 

– Quero, pois! 
– Programa de índio! Milhares de pes-

soas a empurrarem-se só para ver um 
velhote que já mal consegue estar de pé! 

O homem pagou o corte e saiu, sen-
tindo-se injuriado.  

Um mês depois voltou à barbearia. 
– E então, como foi a viagem? – 

perguntou logo o barbeiro. 
– Foi ótima! 
– Viu o Papa? 
– Nem queira saber o que me acon-

teceu!!! Eu estava a assistir a uma Missa 
em frente ao Vaticano. De repente o Papa 
desceu e começou a caminhar pelo meio 
da multidão, na minha direção. Quando 
chegou junto de mim, baixou-se e disse-me 
ao ouvido:  

– Oh rapaz, que cabelinho mal 
cortado!!! 

 
 

Oração 
 

Obrigado, Senhor, por nos conheceres 
pelo nosso nome. 

E por pronunciá-lo devagar como se 
cada um de nós fosse uma pessoa única. 

Obrigado, porque não satisfeito em 
conhecer-nos, sais a procurar-nos pelo 
deserto da vida. 

Obrigado por nos levares sobre os teus 
ombros. 

Obrigado por nos conduzires a um lugar 
de repouso e sossego. 

Obrigado, porque a tua misericórdia é 
grandiosa, como as estrelas do céu. 
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C A R V A L H O S A 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Sara  

Pinto 

Rosa  

Matos 

1.ª Leitura 
José 

Meireles 

Martinho 

Matos 

2.ª Leitura 
Filipa 

Moreira 

Carla  

Sousa 

Oraç Univ. 
Sara  

Pinto 

Rosa  

Matos 
 

E I R Í Z 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Solange 

Sousa 

Ana  

Isabel 

2.ª Leitura 
Jorge  

David 

Lurdes  

Neto 

Oraç Univ 
Raquel 

Silva 

Joana 

Gomes 
 

S A N F I N S 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Aurora 

Silva 

Teresa 

Moreira 

2.ª Leitura 
Diana 

Santos 

Diana 

Araújo 

Oraç Univ. 
Pedro  

Leal 

José  

Pedro 
 

F I G U E I R Ó 

 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Cristina 

Ferreira 

Helena 

Martins 

1.ª Leitura 
Cristina 

Ferreira 

Albertina 

Matos 

2.ª Leitura 
Miguel 

Fonseca 

Diana 
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Vera  

Neto 

Helena 

Martins 
 

Continuação de Boa Páscoa 
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