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Judas, o Cireneu e Eu 

 

Este espaço “Judas, o Cireneu e Eu”, 

com tema de reflexão quaresmal, tão 

propício à nossa conversão, continua a ser 

publicado, apesar do Tempo Pascal que 

vivemos. 

Vê-lo-emos publicado semanalmente, 

até janeiro de 2021. 
 

 

 

(14) 

PEDRO  

«Tu também estavas com Jesus, o Galileu» 

Mas ele negou diante de todos, dizendo: 

«Não sei o que dizes» 

                                          (Mt 26, 70) 

 

II 

Senhor,  

enquanto Te insultam,  

condenam  

e massacram,  

tal como Pedro, também nós,  

os teus fiéis,  

os teus amigos,  

de Ti nos ausentamos  

e, como inimigos,  

de viva voz,  

três vezes Te negamos. 

 

Perdão, Senhor,  

pela dor que Te causamos! 

 
(Maria Teresa M. Gonzalez) 

 
 

Dia da mãe 

Hoje é o Dia da Mãe. Muitos de 

nós já não a têm consigo, viram-na 

partir para a eternidade. Ela encontra-     

-se junto de Deus a pedir por nós. 

Outros ainda a têm. As que partiram e 

as que ainda convivem connosco, 

cuidam permanentemente de nós. 

Mas temos outra Mãe, a do céu.  

Na verdade, A Virgem Maria, ao 

colaborar de modo singular na obra da 

Redenção da humanidade, esteve 

junto à Cruz de Jesus e foi 

apresentada como nossa Mãe por 

Jesus moribundo. Com razão a Igreja 

lhe presta um culto singular, com 

numerosas festas litúrgicas e em 

muitos santuários por todo o mundo. 

“Deus deu-nos uma mãe na terra e 

outra no céu.  

O amor à Mãe de Deus e nossa 

Mãe deve ser para nós, depois de 

Deus, o primeiro amor. A melhor 

manifestação deste amor é imitá-la 

nas virtudes, sobretudo na sua fé, na 

sua obediência a Deus e no amor ao 

seu Filho. O amor a Nossa Senhora 

levar-nos-á ao amor a Jesus. Já Ela 

nos disse uma vez: “Fazei tudo o que 

Ele vos disser” (Jo 2, 5).  

Então e porque a Santíssima 

Virgem é a nossa Mãe do Céu, 

devemos comportar-nos como bons 

filhos: rezando-lhe, falando com Ela 

confiadamente, lembrando-nos dela, 

logo de manhã, quando nos 

levantamos, invocando-a durante o 

dia, rezando as Três Ave-Marias ao 

deitar-nos; recorrendo a Ela sempre, 

porque Ela tudo pode, e nós somos 

uns necessitados”. 

Peçamos-lhe confiadamente por 

nós e pelas nossas mães. 

~ ~ ~ ~ ~ ~  

Do cancioneiro: 

Ó minha mãe, minha mãe, 

ó minha mãe, minha amada, 

quem tem uma mãe, tem tudo, 

quem não tem mãe, não tem nada. 

 
 

Dia Mundial de 

Oração pelas 

Vocações 

Neste dia, pedimos ao Senhor que 

desperte nos nossos jovens a vocação 

sacerdotal, missionária ou religiosa, 

necessidade tão carente em todo o 

mundo. A nós compete-nos rezar por 

esta intenção e ajudar os jovens a 

estarem atentos ao chamamento do 

Senhor. 

Não lhes barremos o caminho com 

as nossas críticas, afastando-os de 

tão bela vocação, como é a do 

sacerdócio. 

 
 

Domingo do Bom 

Pastor 

O IV Domingo da Páscoa, é 

sempre o Domingo do Bom Pastor. 

Os primeiros cristãos, ao ver a 

preocupação de Jesus pelos pobres, 

doentes e pecadores, viram n’Ele o  
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Bom Pastor anunciado pelos profetas: 

Deus em pessoa cuidando do seu 

povo. Os primeiros cristãos imitaram o 

seu Mestre. Viviam como irmãos, 

ajudavam-se mutuamente e eram 

solidários com os outros… fizeram 

suas as atitudes do Bom Pastor. 

Também nós devemos fazer o 

mesmo. 

 
 

IV Dom. de Páscoa 

O mistério pascal é determinante 

na realidade vivencial do homem. O 

confronto com Cristo, Crucificado e 

Ressuscitado, é o ponto de partida 

para que a vida de cada um de nós 

não permaneça inalterada, mas 

assuma convictamente uma nova 

forma de estar, de olhar e, sobretudo, 

de viver.  

Somos chamados a viver em 

Cristo e à Sua imitação. 
 

 

Introdução 

 Temos um Pastor que defende o 

rebanho, mas que também salva os 

ladrões. 

Quando o faraó interrogava acerca 

do seu trabalho, os irmãos de José, 

respondem: «Os teus servos são 

pastores, como o foram seus pais» 

(Gn 47, 3). Eram pastores os 

patriarcas, Moisés foi guardador de 

rebanhos e David foi chamado das 

pastagens, enquanto cuidava das 

ovelhas (1 Cr 17, 7).  

No antigo Médio Oriente, o 

soberano que se interessava pelo seu 

povo era imaginado como um pastor. 

Nas inscrições mesopotâmicas o 

termo «pastorear» é utilizado com o 

sentido de «governar». O faraó era 

chamado: «Pastor de todas as 

gentes», «pastor que vela pelos seus 

súbditos» e, entre os símbolos do seu 

poder, tinha na mão o cajado. SI***'5 

Em Israel esta imagem é aplicada 

muitas vezes aos chefes militares e 

políticos, e também a Deus. É 

comovente a invocação: «Ó pastor de 

Israel, escuta, Tu que conduzes José 

como um rebanho» (SI 80, 2) é 

deliciosa a sensação de segurança 

que comunica o célebre canto: «O 

Senhor é meu pastor, nada me falta» 

(SI 23, 1). 

Pelo contrário, é surpreendente 

que em nenhum dos textos do Antigo 

Testamento o rei em exercício seja 

designado por “pastor”. Este título é 

reservado a um único rei: o futuro 

Messias, descendente de David. 

Depois de ter pronunciado palavras de 

condenação severas para com os 

soberanos que levaram o povo à 

ruína, o Senhor promete assumir Ele 

mesmo a tarefa de pastor, reunir o re-

banho disperso, levá-lo à pastagem, e 

anuncia: «Estabelecerei sobre as 

minhas ovelhas um único pastor, que 

as apascentará, o meu servo David; 

será ele que as levará a pastar e lhes 

servirá de pastor» (Ez 34, 23-24). 

A profecia «meu servo» (título 

messiânico) realizou-se em Jesus. 

–  Caminhávamos sem rumo como 

ovelhas, agora temos um pastor que 

nos guia. 

 
 

Antífona de Entrada 

A bondade do Senhor encheu a 

terra, a palavra do Senhor criou os 

céus. Aleluia. 

 
 

Primeira Leitura 
(Act 2, 14a.36-41) 

 
MONIÇÃO: 

 

Diante da pregação de São Pedro, o 

povo questiona os Apóstolos de qual o 

procedimento e atitude a ter para 

corresponder ao Senhor. A resposta passa 

pela conversão, assumindo a vida em 

Cristo pelo batismo, e participando da Sua 

Salvação. 

 

  
LEITURA: 

 
 

 

Leitura dos Atos dos 

Apóstolos 
 

No dia de Pentecostes,  
14aPedro, de pé, com os onze 

Apóstolos, ergueu a voz e falou 

ao povo: 36«Saiba com absoluta 

certeza toda a casa de Israel que 

Deus fez Senhor e Messias esse 

Jesus que vós crucificastes».  
37Ouvindo isto, sentiram todos o 

coração trespassado e pergun-

taram a Pedro e aos outros 

Apóstolos: «Que havemos de 

fazer, irmãos?» 38Pedro respon-

deu-lhes: «Convertei-vos e peça 

cada um de vós o Batismo em 

nome de Jesus Cristo, para vos 

serem perdoados os pecados. 

Recebereis então o dom do 

Espírito Santo, 39porque a 

promessa desse dom é para 

vós, para os vossos filhos e 

para quantos, de longe, ouvirem 

o apelo do Senhor nosso 

Deus». 40E com muitas outras 

palavras os persuadia e 

exortava, dizendo: «Salvai-vos 

desta geração perversa». 41Os 

que aceitaram as palavras de 

Pedro receberam o Batismo, e 

naquele dia juntaram-se aos 

discípulos cerca de três mil 

pessoas. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
Esta 1.ª Leitura, não sendo 

particularmente difícil, deve ser 

preparada com todo o cuidado. Aliás 

esta deve ser sempre a grande 

preocupação do Leitor. 

Convém realçar as vozes com 

diferentes tons: a do Narrador, a de 

Pedro e a do Povo. 

Fazer a divisão do texto na última 

frase, a partir do v. 41 (“Os que 

aceitaram as palavras de Pedro…”). 

 
COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 
 

A Leitura de hoje é a continuação 

do discurso de Pedro iniciado no 

passado domingo. Ele apresentou ao 

povo de Jerusalém a vida de Jesus (... 

um homem que passou fazendo o 

bem a todos), depois dirigiu aos seus 

ouvintes uma acusação pesada: «Vós 

deste-lhe a morte, cravando-o na cruz, 

pela mão de gente perversa» (Act 2, 

23) e por fim lembrou a obra de Deus, 

que glorificou o seu servo fiel 

ressuscitando-o da morte.  
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O discurso é retomado, hoje, a 

partir deste ponto: «Saiba com 

absoluta certeza toda a casa de Israel 

que Deus fez Senhor e Messias esse 

Jesus que vós crucificaste» (v. 36). 

Ao ouvirem estas palavras, os 

presentes tomam consciência do erro 

cometido, sentem «o coração 

trespassado» pelo arrependimento e 

procuram uma solução para o seu 

drama interior. Não a encontrando, 

dirigem aos Apóstolos uma pergunta 

angustiada: «Que havemos de fazer, 

irmãos?» (v. 37). É a expressão da 

sua total disponibilidade a seguir, sem 

impedimentos, o caminho que o 

Senhor lhes vier a indicar. 

A palavra de Deus é sempre uma 

denúncia do pecado e um convite ao 

renovamento, à conversão, é «mais 

penetrante que uma espada de dois 

gumes» (Hb 4, 12), «trespassa o 

coração» (v. 37) e põe a nu todas as 

fraquezas, maldades e erros. 

Perante esta palavra, a única 

atitude honesta é a escuta humilde, a 

disponibilidade para se deixar 

questionar, mudar, para renegar os 

erros do passado, para iniciar uma 

vida nova. 

A resposta de Pedro apresenta as 

três etapas que marcam o caminho da 

salvação: conversão da vida antiga e 

dos erros cometidos, o batismo, a 

alegria de acolher o dom do Espírito 

(v. 38). 

 
 

 

Salmo Responsorial  
Sl 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 

 

MONIÇÃO: 

  
A relação de Deus com o Seu povo é, 

em muitos relatos bíblicos, relatada a partir 

da realidade do pastor e das ovelhas. Deus 

é o pastor que cura, nutre e cuida com o 

máximo carinho cada uma das suas 

ovelhas, derramando sempre a Sua 

bondade e Sua Graça sobre aqueles que 

ama. 

  
REFRÃO: 

 

O SENHOR É MEU PASTOR: NADA ME 

FALTARÁ. 

  

OU:   ALELUIA. 

  

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 me  

      enchem 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. 

 
 

Segunda Leitura 
(1 Ped 2, 20b-25) 

 
MONIÇÃO: 

 

Os acontecimentos da Paixão e da 

Morte de Jesus não têm apenas 

implicações históricas, mas dão pleno 

sentido ao que significa todo o Mistério 

Pascal. Somos salvos em Cristo 

Ressuscitado, mas com a consciência que, 

no Ressuscitado, permanecem as chagas e 

os sinais da Sua Paixão e Morte. Só a 

partir da Paixão e Morte de Jesus 

conseguimos alcançar toda a redenção que 

tem a sua plenitude na Ressurreição. 

  
LEITURA: 

 

 

Leitura da Primeira Epístola 

de São Pedro 
 

Caríssimos: 20bSe vós, fazen-

do o bem, suportais o sofri-

mento com paciência, isto é 

uma graça aos olhos de 

Deus. 21Para isto é que fostes 

chamados, porque Cristo sofreu 

também por vós, deixando-vos 

o exemplo, para que sigais os 

seus passos. 22Ele não cometeu 

pecado algum e na sua boca 

não se encontrou mentira.  

23Insultado, não pagava com 

injúrias; maltratado, não 

respondia com ameaças; mas 

entregava-Se Àquele que julga 

com justiça. 24Ele suportou os 

nossos pecados no seu Corpo, 

no madeiro da cruz, a fim de 

que, mortos para o pecado, 

vivamos para a justiça: pelas 

suas chagas fomos curados. 

 25Vós éreis como ovelhas 

desgarradas, mas agora 

voltastes para o pastor e guarda 

das vossas almas. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

Esta 2.ª Leitura, também não é, de 

todo, difícil. Deve igualmente ser 

preparada com todo o cuidado, como 

faz o Leitor minimamente responsável. 

Ler devagar e pausadamente. 

Descobrir as cesuras e as pausas e 

respeitá-las. O Leitor deve ter  

especial cuidado por forma a transmitir 

uma leitura correta à assembleia. 

Fazer apenas uma divisão do texto 

exatamente na última frase, a partir do 

v. 25 (“Vós éreis como ovelhas 

desgarradas…”). 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

Continua a exortação de Pedro aos 

recém-batizados. A meio do seu 

discurso, o Apóstolo sente que é 

necessário enfrentar um problema 

social realmente delicado: o 

relacionamento entre patrões e 

escravos. Deve tratar este assunto, 

visto que entre aquelas pessoas que 

receberam o batismo há muitas que 

são nobres e ricas, mas há também 

muitos escravos. Alguns destes, 

felizmente, dependem de senhores 

que são bons e indulgentes; mas há 

outros que têm que tratar com gente 

dura, grosseira, arrogante, como ma-

tronas altivas e insolentes. Às 

prepotências dos patrões há que 

acrescentar muitas vezes vexames 

(ultrajes) e abusos por parte dos 

companheiros de escravidão, que não 

veem de bons olhos os cristãos que, 

depois do batismo, puseram de parte 

os antigos hábitos e assumiram um 
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estilo de vida irrepreensível. Ora, 

como comportar-se com quem 

provoca, ofende, maltrata? Devem-se 

revoltar? Pode-se reagir recorrendo à 

violência? 

A resposta do pregador faz 

referência a Jesus e ao modo como 

Ele respondeu à injustiça: podia contar 

com doze legiões de anjos, não com 

doze discípulos amedrontados, mas 

entregou-se inerme (inofensivo) a 

quem o tinha vindo prender trazendo 

espadas e varapaus (Mt 26, 47); 

condenou o uso da espada como meio 

para restabelecer a justiça (Mt 26, 52); 

chamou «amigo» a Judas no momento 

em que este o entregava nas mãos 

dos inimigos (Mt 26, 50) e na cruz per-

doou aos que o matavam (Lc 23, 34). 

O pregador resume o comporta-

mento de Jesus referindo-se ao 

famoso texto do profeta Isaías que 

apresenta o servo fiel do Senhor: «Ele 

não tinha cometido crime algum, nem 

praticado qualquer fraude» (Is 53, 9), e 

continua: «insultado, não pagava com 

injúrias; maltratado, não respondia 

com ameaças» (v. 23). 

Estas escolhas radicais do Mestre 

deixavam ao discípulo um único 

caminho, claro e inequívoco: o do 

perdão, o do amor incondicional. Não 

há nada de mais contrário à 

mensagem de Jesus que o uso da 

violência. Para construir um mundo 

novo onde reine a justiça, a paz, o 

amor, o cristão apenas pode utilizar os 

meios propostos por Cristo, nunca os 

que Ele explicitamente rejeitou. 

A Leitura termina com uma 

imagem que resume, de forma viva, 

esta mensagem: «Éreis como ovelhas 

desgarradas, mas agora voltastes 

para o pastor e guarda das vossas 

almas.»  

Portanto, pertencer ao rebanho de 

Jesus pastor, significa seguir as suas 

pegadas, renunciar aos ódios, aos 

rancores, às vinganças e fazer 

próprios os seus sentimentos e os 

seus gestos de amor. 

 
 

“Se vós, fazendo o bem, 
suportais o sofrimento com 

paciência, isto é uma graça aos 
olhos de Deus.” 

(1 Pd 2, 20b) 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(Jo 10, 14) 

 
MONIÇÃO: 

 

O Evangelho de hoje, diz-nos:. Pela fé, 

sabemos que a Palavra é o próprio Cristo, 

que nos fala, que entra no mais profundo 

de nós mesmo, que nos transforma. É este 

Bom Pastor a quem reconhecemos a Voz e 

a quem seguimos. Deixemos ecoar a sua 

voz no mais profundo do nosso coração. 

 

REFRÃO: 

 

ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! 

  
  

Eu sou o bom pastor, diz o Senhor: 

conheço as minhas ovelhas e elas 

conhecem-Me. 

 
 

Evangelho (Jo 10, 1-10) 
 

EVANGELHO 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor 

Jesus Cristo segundo São João 
 

Naquele tempo, disse Jesus:  
1«Em verdade, em verdade vos 

digo: Aquele que não entra no 

aprisco das ovelhas pela porta, 

mas entra por outro lado, é 

ladrão e salteador. 2Mas aquele 

que entra pela porta é o pastor 

das ovelhas. 3O porteiro abre-      

-lhe a porta e as ovelhas 

conhecem a sua voz. Ele chama 

cada uma delas pelo seu nome e 

leva-as para fora. 4Depois de ter 

feito sair todas as que lhe 

pertencem, caminha à sua frente 

e as ovelhas seguem-no, porque 

conhecem a sua voz. 5Se for um 

estranho, não o seguem, mas 

fogem dele, porque não 

conhecem a voz dos estra-

nhos». 6Jesus apresentou-lhes 

esta comparação, mas eles não 

compreenderam o que queria 

dizer. 7Jesus continuou: «Em 

verdade, em verdade vos digo: 

Eu sou a porta das ovelhas.  
8Aqueles que vieram antes de 

Mim são ladrões e salteadores, 

mas as ovelhas não os 

escutaram. 9Eu sou a porta. 

Quem entrar por Mim será 

salvo: é como a ovelha que 

entra e sai do aprisco e 

encontra pastagem. 10O ladrão 

não vem senão para roubar, 

matar e destruir. Eu vim para 

que as minhas ovelhas tenham 

vida e a tenham em 

abundância». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 

O quarto domingo da Páscoa é 

chamado Domingo do Bom Pastor 

porque, em cada um dos três ciclos do 

ano litúrgico, é proposto um trecho do 

capítulo 10 do Evangelho de João. 

Hoje, lemos a primeira parte deste 

capítulo (v. 1-10) onde o tema de 

Jesus Bom Pastor não é tratado, mas 

apenas acenado; de facto, a imagem 

central é a da porta. Mais à frente, no 

seu longo discurso aos Judeus, Jesus 

irá proclamar: «Eu sou o bom pastor» 

(v. 11); hoje, Ele apresenta-se, por 

duas vezes, como a porta (v. 7). A 

esta imagem acrescentam-se outras: o 

aprisco, os ladrões e os salteadores, o 

porteiro, os estranhos. Quem são, 

quem representam, qual o significado 

desta «semelhança»? 

Antes de mais, uma nota 

explicativa sobre os hábitos pastorais 

da Palestina. 

O aprisco era um recinto 

circundado por muros de pedra, sobre 

os quais eram postos feixes de plantas 

espinhosas ou se deixavam crescer 

silvas para impedir que as ovelhas 

saíssem e os ladrões entrassem. 

Podia estar na frente de uma casa ou 

então ser construído ao ar livre, junto 

a um penhasco de uma montanha; 

neste segundo caso era utilizado 

normalmente por vários pastores que 

aí deixavam as ovelhas durante a 

noite; um deles vigiava, enquanto os 

outros dormiam. 

Dizer – como faz Lucas no relato 

do nascimento de Jesus (Lc 2, 8) – 

que quem fazia a guarda «vigiava»  
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não é de todo exato. Na realidade, 

armado com um varapau, o pastor 

posicionava-se na entrada do recinto – 

que não tinha porta – agachava-se e, 

naquela posição, impedindo o acesso, 

tornava-se ele mesmo «porta». Nor-

malmente dormitava, mas a sua 

presença era suficiente para dissuadir 

(fazer mudar de ideia) os ladrões de 

se aproximarem do aprisco e para 

impedir os lobos de entrarem no 

recinto. Só se aproximava das ovelhas 

quem ele deixasse passar. 

Pela manhã, quando cada pastor 

se aproximava da porta, as ovelhas 

reconheciam imediatamente os 

passos e a voz, levantavam-se e 

seguiam-no, certas de serem condu-

zidas a pastagens de erva fresca e a 

oásis com água pura e abundante. 

Seguiam-no porque se sentiam 

amadas e protegidas, o pastor nunca 

as tinha desiludido ou traído. 

Ora, partindo desta experiência de 

vida do seu povo, Jesus constrói uma 

parábola que não é logo clara: nele 

acumulam-se, sobrepõem-se imagens 

enigmáticas (misteriosas) para os 

próprios Judeus (v. 6). 

Comecemos por dividi-la em duas 

partes. 

Na primeira (v. 1-6), é introduzida 

a figura do verdadeiro pastor.  

O início do discurso é de certa 

forma brusco e provocador. Contém 

misteriosas alusões a perigos, a 

inimigos, a agressores: «Aquele que 

não entra no aprisco das ovelhas pela 

porta, mas entra por outro lado, é 

ladrão e salteador» (v. 1); depois, 

entra em cena o verdadeiro pastor. A 

sua característica principal é a ternura: 

conhece as suas ovelhas pelo nome e 

chama-as, «cada uma delas». 

Para Jesus não existem massas 

anónimas; Ele interessa-se por cada 

um dos seus discípulos, tem em conta 

os talentos, as virtudes e as fraquezas 

de cada um. Contempla feliz os 

cabritos que, jovens e ágeis, saltam e 

correm à frente de todos, porém os 

seus cuidados, as suas atenções vão 

para os mais fracos do rebanho: «leva 

os cordeiros ao colo, e faz repousar as 

ovelhas que têm crias» (Is 40, 11). 

Entende as suas dificuldades, não 

antecipa os tempos, não impõem 

ritmos insustentáveis, considera a 

condição de cada um, ajuda e 

respeita. 

Em contraposição a este pastor, 

aparecem os ladrões e os salteadores. 

Quem são? Como reconhecê-los? A 

quem se refere Jesus? 

No seu tempo não faltavam 

certamente os «pastores». 

Havia os chefes religiosos e os 

chefes políticos que assumiam a 

atitude de guias interessados pelo 

bem do povo, mas que, na realidade, 

procuravam apenas o seu próprio 

interesse; os seus objetivos eram o 

domínio, o prestígio pessoal, a 

exploração dos outros; os seus 

métodos eram a violência e a mentira. 

Não eram autênticos pastores, e, 

por isso, um dia, Jesus, diante das 

multidões, comoveu-se «porque eram 

como ovelhas sem pastor», conduziu-      

-as para fora, fê-las acomodar «na 

erva verde» e distribuiu-lhes com 

abundância o pão e o alimento da sua 

palavra (Mc 6, 34 - 44). 

Note-se, nesta primeira parte do 

trecho evangélico, a insistência na 

«voz do pastor», que é «ouvida» (v. 

3), «reconhecida» (v. 4) e 

imediatamente distinguida da voz dos 

estranhos (v. 5). 

Também depois da Ressurreição, 

Jesus será reconhecido pela sua voz. 

Os olhos dos discípulos irão 

enganar-se: será tomado por um 

viajante, por um fantasma (Lc 24, 

15.37), por um pescador (Jo 21, 4); 

mas os ouvidos não, não se podiam 

enganar, a sua voz era inconfundível. 

Hoje em dia, esta voz continua a 

ecoar, nítida e viva, na palavra do 

Evangelho. É a única que o discípulo 

reconhece como familiar; as outras 

que se sobrepõem, mesmo se fortes e 

insistentes, são-lhe estranhas. 

Quem é «instruído pelo Espírito» 

consegue, no meio do barulho de 

muitas outras vozes, discernir qual é a 

do pastor, e foge quando ouve os 

passos dos ladrões e dos salteadores, 

os impostores que vêm apenas para o 

arrastar por caminhos de morte. 

Na segunda parte do trecho (v. 

7-10), Jesus apresenta-se em primeiro 

lugar como «a porta das ovelhas», e 

depois como «a porta». Se conside-

rarmos o esclarecimento inicial, 

podemos dizer que Ele é o guarda que 

se posiciona na entrada como «porta». 

A porta tem uma dupla função: 

deixa passar os donos da casa e 

impede a entrada aos estranhos. São 

estas duas funções que Jesus 

desenvolve noutras tantas alegorias 

(imagens). 

Ele é aquele que decide quem 

pode ter acesso às suas ovelhas e 

quem deve estar longe do rebanho (v. 

7-8). Pode passar, e é reconhecido 

como verdadeiro pastor, aquele que 

assimilou os seus próprios sentimen-

tos e atitudes para com as ovelhas, 

isto é, quem está disposto a doar a 

vida como Ele fez.  

Os ladrões e os salteadores são os 

que vieram antes dele (v. 8). 

Certamente não se referia aos 

profetas e aos justos do Antigo Tes-

tamento. 

Ladrões eram os chefes religiosos 

e políticos do seu tempo, que 

exploravam, oprimiam e causavam 

todo o tipo de sofrimentos ao povo. 

Salteadores eram os revolucio-

nários que queriam construir uma 

sociedade mais livre e mais justa; 

cultivavam ideais nobres, mas 

recorriam a métodos errados, 

fomentavam o ódio para com o ini-

migo, pregavam o recurso à violência, 

propunham o uso das armas. Quem 

age desta forma não tem os 

sentimentos e disposições de Jesus: 

não passa pela porta. 

No último versículo (v. 10) é 

retomada esta contraposição. Num 

crescendo dramático é descrita a obra 

do ladrão: ele rouba, mata, destrói. 

Três verbos que resumem as obras de 

morte. Quem se aproxima da pessoa 

para a privar da vida ou para lhe 

diminuir a vida é «ladrão», está do 

lado do maligno, é «filho do Diabo» 

que «foi assassino desde o princípio» 

(Jo 8, 44). 

A ação do pastor é de sinal 

contrário: vem para trazer a vida e 

vida em abundância. 

Pela porta só passam os pastores, 

mas entram e saem também as 

ovelhas. Jesus apresenta-se como 

porta também neste outro sentido (v. 

9). Só quem passa através dele chega 

às pastagens verdejantes, encontra o 

«pão que sacia» (Jo 6) e «a água que 

brota para a vida eterna» (Jo 4), 

obtém a salvação. 

Jesus é uma porta estreita (Mt 7, 

14) porque pede a renúncia de cada 

um a si mesmo, o amor desinteres-

sado pelos outros; mas é a única que 

conduz à vida, todas as outras são 

armadilhas, ratoeiras que levam a cair 

em abismos de morte: «Larga é a 

porta e espaçoso o caminho que con- 
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duz à perdição, e muitos são os que 

seguem por ele»  (Mt 7, 13). 

 
 

Oração Universal 

 

 

1 – Para que o Redentor livre de todo 

o mal a santa Igreja, 

       lhe dê pastores segundo o seu   

coração,  

       e lhe conceda as vocações de     

           que ela precisa, 

       oremos, irmãos. 

 

2 – Para que o Redentor encha de paz 

o mundo inteiro, 

      sustente o amor e a fidelidade dos 

esposos 

      e dê aos jovens o apreço e o dom 

da virgindade, 

      oremos, irmãos. 

 

3 – Para que o Redentor se lembre 

dos mais pobres, 

        dos pecadores, dos aflitos e dos 

doentes, 

        e das ovelhas que não O  

escutam ou O não conhecem, 

        oremos, irmãos. 

 

4 – Para que o Redentor, que foi 

morto mas ressuscitou, 

         torne felizes para sempre no seu 

reino 

         os fiéis que O procuram e 

serviram, 

         oremos, irmãos. 

 

5 – Para que o Redentor, que a todos 

chama pelo seu nome, 

      faça de nós e de todos os cristãos 

desta comunidade, 

      uma família onde cada um se sinta 

amado, 

      oremos, irmãos. 

 

 

Antífona da Comunhão 

Ressuscitou o Bom Pastor, que 

deu a vida pelas suas ovelhas e Se 

entregou à morte pelo seu rebanho. 

Aleluia.  
 
 

 

A promessa desse 

dom é para vós 
 

Quando nos acomodamos na fé, 

facilmente deixamos de ter o sentido 

crítico para alcançar tudo o que nos é 

reservado pelo Batismo. Por sua vez, 

o Batismo não é um acontecimento 

circunscrito a uma data, mas uma 

nova vida pela qual temos de lutar, 

sempre na lógica da identificação com 

Cristo, no qual participamos pelo 

Batismo.  

Assim sendo, o dom batismal e o 

dom do Espírito não pode ser 

derramado em vão, daí o Apóstolo 

exortar à Conversão. Diante da 

vocação batismal é necessária uma 

contínua vigilância, algumas das 

vezes autocrítica, onde deveremos 

alcançar a profundidade da santidade 

a que somos chamados. A graça que 

pelos sacramentos recebemos não 

são dados adquiridos, mas uma 

contínua e zelosa correspondência de 

amor ao Amor que foi derramado nos 

nossos corações.  

O dom que nos fala o Apóstolo não 

é só para os outros, mas temos de o 

reconhecer primeiramente como 

nosso e para nós, levando-nos a 

tomar a iniciativa humana à iniciativa 

de Deus. 

 
 

 

Pelas Suas chagas 

fomos curados 
 

Durante toda a Quaresma, e de 

modo mais explícito na Semana 

Santa, somos confrontados com a 

profundidade do Amor de Deus, 

manifestado no mistério da vida de 

Cristo.  

Toda a vida de Jesus é 

acontecimento salvífico, embora 

alguns sinais sejam mais expressivos 

do alcance do seu amor. As chagas de 

Cristo Crucificado são um dos sinais 

mais evidentes da radicalidade e da 

intensidade do amor de Jesus. O 

Senhor, para redimir o pecado do 

homem, em nada se poupou, levando 

o Seu Amor ao extremo. As chagas, 

mais do que sinais de dor e suplício, 

são sobretudo sinais de amor, um 

amor sem limites que, por si, é 

redentor porque cura. As chagas do 

Senhor são, enquanto sinal expressivo 

do Seu Amor, um verdadeiro bálsamo 

e curativo, com a firme consciência 

que é o amor que salva e que cura. 

Diante das doenças humanas e do 

pecado do homem, a cura que 

verdadeiramente poderá dignificar o 

Homem é a cura do Amor, de que as 

chagas são sinal evidente e claro. 

 
 

Aquele que entra pela 

porta 

O amor de Jesus está muito bem 

representado na imagem que Ele 

apresenta de si mesmo: o Bom Pastor. 

A imagem de Pastor é a que melhor 

pode indicar a complexidade dos 

cuidados prestados por Jesus.  

O Senhor usa de compaixão para 

com o Seu rebanho, coloca-se no 

meio dele, vive com o rebanho e dá a 

Sua vida pelo rebanho. Diante desta 

atitude do Pastor, as ovelhas em nada 

desconfiam e veem no pastor a razão 

do seu existir e o motivo pelo qual 

existem. Daí a verdade que o 

Evangelho fala: Jesus entra pela porta 

e as ovelhas reconhecem a Sua voz, 

ao passo que o ladrão e o salteador 

jamais terão a credibilidade das 

ovelhas, pois procuram-nas para as 

explorar, cativar e matar.  

A realidade da vida humana está 

predominantemente infestada de 

ladrões e salteadores, que roubam a 

cada homem e mulher a possibilidade 

de sonhar, de se realizar, de viver em 

dignidade, sob a opressão de 

estruturas de exploração, dependên-

cias, corrupção, cumplicidades e, em 

última instância, de morte.  

Só o Senhor entra como cuidador, 

só o Senhor age com amor 

incondicional, só o Senhor fala com 

palavras de Vida Eterna para que 

possamos reconhecer a profundidade 

da Sua voz. 

 
 

Sabias que… 

A primeira imagem cristã 

Os discípulos de Jesus eram 

judeus e estavam proibidos de 

representar imagens de pessoas. 

Quando os pagãos se converteram ao 

cristianismo, desenharam imagens  
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para exprimirem a sua fé. A imagem 

do “Bom Pastor”, gravada nas 

catacumbas romanas, foi a primeira 

imagem de Jesus. 

ICTIS. O peixe. 

Durante as perseguições, os 

cristãos idearam uma contrassenha 

secreta para se reconheceram entre 

si: o peixe. Aqueles cristãos 

afirmavam: “Jesus Cristo, Filho de 

Deus, Salvador”. As primeiras letras 

de cada palavra grega desta frase 

formam ”ICTIS”, que significa “peixe”. 

 

Oração 

O Senhor é meu pastor,  

Ele cuida de mim e me conduz  

pelos caminhos da vida. 
  

Ainda que ande nas trevas,  

nada temo  

porque o Senhor está a meu lado.  
 

O Senhor conhece-me  

e chama-me pelo meu nome.  

Protege-me de qualquer perigo  

e enche de paz a minha vida.  
 

O Senhor é um pastor bom  

que me ensina  

a cuidar dos outros.  
 

O Senhor chama por mim  

para que seja “bom pastor”  

para os que vivem na solidão. 

 
 

Oração da Igreja 

Intenções 
 

Durante este mês de maio, a Igreja 

reza pela seguinte intenção: 
 

Evangelização: 

– Pelos Diáconos 

Rezemos para que os Diáconos, 

fiéis ao serviço da Palavra e dos 

pobres, sejam um sinal vivificante para 

toda a Igreja. 

 

A amabilidade é uma linguagem que 

até mesmo o mudo sabe falar e  

o surdo ouvir. 

(G.N. Bovée) 

Descomplica (2) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: recomeçar, acreditar,  

confiar, esperar, aceitar, entregar, 
desapegar, persistir, agradecer,  

avançar e descomplicar. 
 

Primeiro verbo “Recomeçar” 

Tudo na nossa vida está no lugar 

certo, na hora certa. Tudo o que vem 

para a nossa vida faz parte do que 

precisamos de enfrentar e superar. 

Aceitar é uma parte da força que ajuda 

a continuar a lutar. Não comparar com 

a vida dos outros é outra parte da 

força: cada um tem o seu próprio 

tempo, as suas próprias batalhas, as 

suas dores, os seus dias de peito 

aberto. 

Muito mais do que olhar para o 

lado, tem fé em ti. Acredita que és 

capaz de enfrentar qualquer coisa, de 

superar qualquer dor. Confia na luz 

que há em ti, aquela que ninguém – 

nunca – poderá apagar. 

Recomeçar sempre foi e sempre 

será o teu maior ato de coragem. 

– Um dia, a vida vai-te provar que 

o teu coração é a tua bússola. E que é 

nele (e acima de tudo nele) que deves 

confiar. 

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

Seis Adágios 

populares 
 

1 

Do que uns não querem 

 enchem outros a barriga 

2 

Gordura  

é formosa 

3 

À terra aonde fores ter  

farás como vires fazer 

4 

Em terra de lobos  

uiva-se como eles 

5 

Cada roca tem seu fuso  

cada terra tem seu uso 

6 

O que se usa  

não se escusa 
 
 

Aniversários 
de Leitores 

No próximo sábado, dia 09 de 

maio, estão de parabéns, os seguintes 

Leitores: 

– Patrícia Neto, da Paróquia de 

São Pedro de Sanfins de Ferreira. 

– José Meireles, da Paróquia de 

Carvalhosa. 

O Jornal do Leitor deseja à Patrícia 

Neto e ao José Meireles, muitas 

felicidades. 

 
 

Humor 

O pai lamentava: 

– Sabes quanto é que custas, filho, 

por andares na Universidade? 

– Não deve ser muito, pai, porque 

eu sou dos que estudam menos. 

~  ~  ~ 
Dizia o filho do velho político que 

fora muito perseguido pela polícia: 

– Sabe, pai, hoje na escola o 

professor passou toda a manhã a 

fazer-me perguntas, mas eu não lhe 

disse nem uma palavra! 

~  ~  ~ 
No fim de um jantar, o dono da 

casa abriu um pequeno frasco de licor 

e disse: 

– Meus senhores, isto é um néctar. 

Tem 200 anos! 

Deu a provar um pequeníssimo 

cálice a cada um dos convivas e 

perguntou-lhes orgulhoso: 

– Então? Como o acham?! 

– Achei-o – observou um deles – 

muito pequeno para a idade que tem. 

~  ~  ~ 
– Ouve lá: se eu te emprestar 

dinheiro, serias meu devedor; mas se 

fosses tu que me emprestasses, o que 

eras? 

– Um idiota!... 

 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES 
03-05-2020 – IV Dom. da Páscoa 

(Continuamos a aguardar) 
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