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IV Domingo da Páscoa 
Domingo do Bom Pastor 

 
Celebramos hoje o Domingo do Bom 

Pastor — chamado assim porque nos 

três anos litúrgicos o Evangelho é 

sempre o do Bom Pastor. 

Com visão profética, o Santo Paulo 

VI instituiu há 55 anos, em pleno 

Concílio Vaticano II, o Dia Mundial de 

Oração pelas Vocações. 

Jesus chamava a atenção dos 

Apóstolos para a seara loira ondulando 

ao vento, a pedir braços generosos de 

ceifeiros que recolhessem o trigo pronto 

para a ceifa, antes que o vento o 

dispersasse. Dizia-lhes: «A messe é 

grande, mas os operários são poucos. 

Pedi, pois, ao Senhor da Messe, que 

mande operários para a sua Messe.» 

Acolhamos a mensagem que o Papa 

Francisco escreveu para este Dia (ver na 

página 7) e unamos as nossas orações 

para que o Senhor da Messe nos dê 

muitos e santos sacerdotes, operários da 

Igreja, Seara de Deus. 

 
 
 

 

Introdução 

Não surpreende que, até mesmo em 

tempos de crise religiosa, a maior parte 

das pessoas continue a acreditar em 

Deus; mas se formos ver a identidade 

deste Deus, muitas vezes notamos que é 

muito diferente daquele que se revelou 

em Jesus. É um Deus que se adapta à 

justiça do homem, premeia e castiga de 

acordo com os méritos, compraz-se com 

o culto, concede bênçãos aos que lhe 

são devotos, proíbe o adultério, mas 

aprova a acumulação de bens e a sua 

gestão livre, aliás, torna-se até, por 

vezes, um sócio nos negócios. É um 

Deus que permite matar em legítima 

defesa e é, sobretudo, um Deus grande, 

infinito, omnipotente, capaz de impor 

respeito. 

Este Deus, assim tão razoável, 

encontrou lugar até mesmo nalguns 

catecismos católicos e, por isso, não é 

difícil de aceitar um Deus assim. 

Mas um dia, em Jesus, o verdadeiro 

Deus apresentou-se aos homens de 

forma completamente diferente: frequen-

tava a casa dos pecadores e estava com 

os excluídos, deixou que lhe cuspissem 

na cara sem reagir, amou quem o 

pregava numa cruz, não era nem 

omnipotente nem infinito. Perante este 

Deus débil, incapaz de defender-se, a fé 

de todos vacilou e Pedro, quando jurou 

não conhecê-lo (Mc 14, 71), de facto 

falou – acreditamos nós – em nome da 

grande maioria dos cristãos. 

Acreditar num Deus como este é 

difícil: significa confiar a própria glória ao 

fazer-se pequeno por amor. 

– Terei que passar por vales 

tenebrosos, mas não tenho medo. Confio 

no pastor que me guia.  

 
 
 

 

Antífona de Entrada 

Salmo 32, 5-6 

 

A bondade do Senhor encheu a terra,  

a palavra do Senhor criou os céus. 

Aleluia. 
 

 
 

 

Primeira Leitura 
Act 4, 8-12  

 
 

MONIÇÃO: 
 

Depois e ter curado o coxo de nascença à 

porta do templo de Jerusalém, Pedro dá um 

solene testemunho da Ressurreição de Cristo 

e faz a todos um apelo à conversão pessoal, 

porque não há salvação em nenhum outro, a 

não ser em Jesus Cristo. 

Esta é a missão do sacerdote: administrar 

os tesouros da Redenção e ajudar as pessoas 

a responder apelos do Altíssimo. 
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LEITURA: 

 

 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 
 

Naqueles dias, 8Pedro, cheio do 

Espírito Santo, disse-lhes: «Chefes 

do povo e anciãos, 9já que hoje 

somos interrogados sobre um 

benefício feito a um enfermo e o 

modo como ele foi curado, 10ficai 

sabendo todos vós e todo o povo de 

Israel: É em nome de Jesus Cristo, o 

Nazareno, que vós crucificastes e 

Deus ressuscitou dos mortos, é por 

Ele que este homem se encontra 

perfeitamente curado na vossa 

presença. 11Jesus é a pedra que 

vós, os construtores, desprezastes e 

que veio a tornar-se pedra angular.  
12E em nenhum outro há salvação, 

pois não existe debaixo do céu outro 

nome, dado aos homens, pelo qual 

possamos ser salvos». 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 
 

Esta leitura requer uma voz vigorosa e 

“autoritária”. Autoritária, no sentido em que 

Pedro tem legitimidade para fazer tais 

afirmações (e até acusações).  

Faz entender a ligação "«Chefes do povo 

e anciãos – ficai sabendo ..." e, também, "É 

em nome de Jesus Cristo, o Nazareno – é por 

Ele...". Isto requer preparação, ou não irás 

conseguir fazer bem. 

Exercita as palavras: anciãos (não é 

“anciões”) / interrogados / crucificastes / 

ressuscitou / construtores / desprezastes / 

possamos (pronuncia “possámos”, porque 

“póssamos” não existe). / ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 

 
Este é um novo discurso de Pedro: é 

o terceiro dos oito que lhe são atribuídos 

no livro dos Atos.  Foi feito pouco depois 

do que ouvimos no domingo passado. O 

contexto é o mesmo: Pedro e João 

tinham curado um coxo de nascença 

junto à porta «Formosa» do templo e, ao 

povo que olhava admirado, disseram: «O 

nome de Jesus curou completamente 

este homem na vossa presença» (Act 3, 

16). Estavam ainda a falar quando 

chegaram os chefes, «irritados por vê-los 

a ensinar o povo e a anunciar, na pessoa 

de Jesus, a ressurreição dos mortos. 

Deitaram-lhes as mãos e prenderam-           

-nos». No dia seguinte, levaram-nos ao 

tribunal e perguntaram-lhes: «Com que 

poder e em nome de quem fizestes 

isso?» (Act 4, 1-7). 

A leitura começa com a resposta de 

Pedro à pergunta que lhes dirigiram os 

chefes do povo. A cura – diz ele – foi 

operada «em nome de Jesus Cristo, o 

Nazareno, que vós crucificastes e Deus 

ressuscitou dos mortos» (v. 8-10). 

Como elemento central do discurso 

(v. 11) está a citação do salmo: «A pedra 

que os construtores rejeitaram veio a 

tornar-se pedra angular» (SI 118, 22). 

Pedro interpreta-a como uma parábola 

do que aconteceu a Jesus e mais uma 

vez contrapõe de modo eficaz a obra dos 

homens à ação de Deus. Compara os 

membros do Sinédrio (Assembleia) a 

construtores; estes tinham deparado 

com uma pedra sólida, mas que não 

estava de acordo com os seus projetos; 

temendo que desestabilizasse todo o 

seu «edifício», puseram-na de lado e 

lançaram-na para longe. Mas Deus, que 

a considerava muito preciosa, foi Buscá- 

-la e colocou-a como alicerce da sua 

nova construção. 

A pedra é Jesus 

A pedra é Jesus. Com a novidade da 

sua mensagem Ele tinha subvertido 

(desorganizado) a ordem constituída, 

tinha posto em perigo «o Lugar santo e a 

nação» (Jo 11, 48). Não se podia tolerar 

que Ele, um leigo, privado de autoridade, 

continuasse a representar uma ameaça 

para a instituição religiosa. Dirigindo-se 

aos colegas, Caifás – com muita lógica – 

concluíra: «Nem vos dais conta de que 

vos convém que morra um só homem 

pelo povo, e não pereça a nação inteira» 

(Jo 11, 49). 

Deus pensava de forma diferente 

daqueles que se arrogavam o direito de 

o representar e de falar em seu nome na 

terra. Para Ele, Jesus era o servo fiel, e 

por isso, no dia de Páscoa, foi buscá-lo 

ao sepulcro, glorificou-o e pô-lo como 

alicerce do novo templo. 

Em nenhum outro há salvação 

Concluindo o seu discurso (v. 12), 

Pedro afirma que em nenhum outro 

nome há salvação. Jesus é o único 

salvador. Só quem constrói a sua vida 

sobre Ele pode ter a certeza de edificar 

sobre uma base sólida e não deverá 

temer que o advento de novas doutrinas, 

novas religiões, novas ideologias, novos 

humanismos, novas descobertas científi-

cas possam um dia pôr a descoberto 

alguma fragilidade. 
 

 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 117 (118), 1 e 8-9.21-23.26.28cd.29 

(R. 22) 

 

 

MONIÇÃO: 
 

O salmo de meditação que a Liturgia nos 

propõe como resposta à interpelação que o 

Espírito Santo nos fez na Primeira Leitura é 

um apelo à ação de graças pelo triunfo de 

Jesus Cristo sobre a morte, pela Sua 

Ressurreição gloriosa. 

Unamo-nos aos sentimentos que o 

Espírito Santo desperta em nossos corações, 

fazendo deste salmo a nossa oração. 

 

REFRÃO: 

  
A PEDRA QUE OS CONSTRUTORES 

REJEITARAM 

TORNOU-SE PEDRA ANGULAR. 
 

 OU:    

             
 ALELUIA 

 

SALMO: 
 

 

Dai graças ao Senhor, porque Ele é 

bom, 

porque é eterna a sua misericórdia. 

Mais vale refugiar-se no Senhor, 

do que fiar-se nos homens. 

Mais vale refugiar-se no Senhor, 

do que fiar-se nos poderosos. 
 

Eu Vos darei graças porque me ouvistes 

e fostes o meu Salvador. 

A pedra que os construtores rejeitaram 

tornou-se pedra angular. 

Tudo isto veio do Senhor: 

é admirável aos nossos olhos. 
 

Bendito o que vem em nome do Senhor, 

da casa do Senhor nós vos bendizemos. 

Vós sois o meu Deus: eu vos darei 

graças. 

Vós sois o meu Deus: eu Vos exaltarei. 

Dai graças ao Senhor, porque Ele é 

bom, 

porque é eterna a sua misericórdia. 
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Segunda Leitura 
1 Jo 3, 1-2  

 

 

MONIÇÃO: 
 

São João Evangelista, na Primeira Carta à 

Igreja Universal, exulta com a verdade da 

nossa filiação divina. 

Esta certeza está presente na alegria 

pascal que vivemos. Foi para nos reconduzir 

à dignidade de filhos de Deus que o Senhor 

Se deixou imolar por nós e ressuscitou ao 

terceiro dia. 

 

LEITURA: 

 

 

Leitura da Primeira Epístola de 

São João 
 

Caríssimos: 1Vede que admirável 

amor o Pai nos consagrou em nos 

chamarmos filhos de Deus. E somo- 

-lo de facto. Se o mundo não nos 

conhece, é porque não O conheceu 

a Ele. 2Caríssimos, agora somos 

filhos de Deus e ainda não se 

manifestou o que havemos de ser. 

Mas sabemos que, na altura em que 

se manifestar, seremos semelhantes 

a Deus, porque O veremos tal como 

Ele é. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

A leitura é pequena, prática de se ler, mas 

com algum grau de dificuldade.  

Respeita a divisão imposta pela palavra 

"Caríssimos" situada na segunda parte do 

texto (no versículo 2, a meio da leitura). 

Temos vindo a referir a necessidade de se 

respeitar as divisões nas leituras, sempre que 

e onde elas existem, porque são importantes 

na reestruturação do texto e na compreensão 

dos ouvintes.  Há Leitores que ainda não 

sabem o que é uma divisão no texto ou, se 

sabem, nem todos a praticam.  

Exercita as palavras: admirável / 

consagrou / chamarmos / somo-lo / 

manifestou / manifestar / veremos / ou outras. 
 

 

JORNAL DO LEITOR 

COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 
A vida de Deus que o cristão recebe 

no Batismo é uma realidade espiritual 

misteriosa.  Falando com Nicodemos, 

Jesus comparou-a ao vento que não se 

sabe de onde vem nem para onde vai; 

existe, e a sua presença não passa 

despercebida porque produz frutos 

inequívocos que todos podem constatar, 

porém não é visível aos olhos (Jo 3,8). 

A primeira afirmação do trecho que 

hoje nos é proposto recorda-nos a 

gratuidade do dom da vida divina. A 

palavra de Deus é sempre eficaz: se Ele 

chama a alguém seu filho, esta pessoa 

torna-se de facto isso mesmo. 

A filiação implica, na linguagem 

bíblica, a participação na vida de quem 

gerou. «Adão – recorda o livro do 

Génesis – gerou um filho à sua imagem 

e semelhança, e pôs-lhe o nome de Set» 

(Gn 5. 3). Set, que recebera a vida de 

Adão, era semelhante ao pai, tinha 

impressos os seus traços. Da mesma 

forma o cristão é, no mundo, uma 

presença do divino; como todos os filhos, 

também ele reproduz os traços do Pai. 

Por este motivo quem não conhece Deus 

também não pode conhecer quem foi 

gerado por Ele (v. 1). Assim, não surpre-

ende que o cristão não seja entendido. 

No entanto, a condição atual não é 

definitiva. Um véu, constituído pelo facto 

de vivermos ainda neste mundo, impede-

-nos de nos darmos conta daquilo que 

realmente somos. Um dia este véu será 

retirado e veremos Deus tal como Ele é, 

então entenderemos também aquilo que 

somos já hoje (v. 2). 

Esta é a única perspetiva cristã em 

relação à morte: não é o fim da vida, 

mas o início da segunda parte, a melhor, 

aquela em que os servos de Deus e do 

Cordeiro «hão de vê-lo face a face e 

trazer gravado nas suas frontes o seu 

nome. Não mais haverá noite, nem terão 

necessidade da luz da lâmpada, nem da 

luz do Sol, porque o Senhor Deus 

irradiará sobre eles a sua luz» (Ap 22, 3-

5). 
 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
Jo 10, 14  

 

 

MONIÇÃO: 
 

É para conhecermos cada vez melhor o 

nosso Bom Pastor que o Evangelho é 

proclamado na Liturgia. 

Alegremo-nos pela verdade que vai ser 

proclamada e deixemo-nos iluminar pela Luz 

que nos vem do Céu. 

 

REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
Eu sou o bom pastor, diz o Senhor: 

conheço as minhas ovelhas  

e as minhas ovelhas conhecem-Me. 

 
 
 

 

Evangelho 
 Jo 10, 11-18   

 

 

EVANGELHO: 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 

Cristo segundo São João 
 

Naquele tempo, disse Jesus: 11«Eu 

sou o Bom Pastor. O bom pastor dá a 

vida pelas suas ovelhas. 12O 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. 13O mercenário não 

se preocupa com as ovelhas. 14Eu sou o 

Bom Pastor: conheço as minhas ovelhas 

e as minhas ovelhas conhecem-Me, 15Do 

mesmo modo que o Pai Me conhece e 

Eu conheço o Pai; Eu dou a vida pelas 

minhas ovelhas. 16Tenho 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. 17Por isso o Pai Me ama: 

porque dou a minha vida, para poder 

retomá-la. 18Ninguém 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. 

 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Mesmo depois de se ter instalado na 

terra de Canaã e se ter tornado um povo 

de agricultores, Israel conservou sempre 

uma grande nostalgia (grande saudade) 

pela vida nómada dos pastores e nunca  
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renunciou a criar ovelhas e cabras. A 

sabedoria do beduíno, que prefere o seu 

rebanho em vez de joias e tesouros, é 

evidente na exortação do livro dos 

Provérbios: «Presta atenção aos teus 

rebanhos, porque a riqueza não dura 

sempre. Tens os cordeiros para te vestir 

e os bodes para comprares um campo, 

leite de cabra suficiente para o teu 

sustento, para o sustento da tua casa» 

(Pr 27, 23-27). 

O facto de passar muito tempo em 

lugares isolados com o rebanho, fazia 

com que, entre o pastor e as suas 

ovelhas, se instaurasse um relaciona-

mento afetivo. O pastor chamava cada 

ovelha por nome e esta reconhecia-lhe a 

voz. Os maiores perigos para o rebanho 

eram constituídos pelos animais 

selvagens que, nos tempos bíblicos, 

povoavam o vale do Jordão: hienas e 

chacais, leões e ursos contra os quais os 

pastores estavam prontos a lutar, 

armados com a funda e o cajado 

robusto, muito eficaz devido a pequenos 

pedaços de sílex cravados na 

extremidade. 

Esta era a realidade social; por isso 

não admira que na Bíblia seja utilizada 

muitas vezes a imagem do pastor. David 

é chamado por Deus «do aprisco das 

ovelhas» a apascentar os Israelitas e 

«apascentou-os com um coração reto e 

conduziu-os com mão prudente» (SI 78, 

70-72). Os reis de Israel são muitas 

vezes comparados a pastores malvados 

que, em vez de pastorear o rebanho 

pastoreiam-se a si mesmos, exploram, 

dispersam e matam (Ez 34). 

Deus é representado como vinhateiro 

e agricultor (Is 27,3; Sl 65) mas 

sobretudo como pastor que guia, 

defende, alimenta o seu povo (SI 80, 2; 

23), que «leva os cordeiros ao colo, e faz 

repousar as ovelhas que têm crias» (Is 

40, 11). Cuida de Israel que foi 

conduzido à ruína por soberanos 

indignos e promete: «Reunirei o que 

restar das minhas ovelhas espalhadas 

pelas terras em que as exilei, e fá-las-ei 

voltar às suas pastagens, onde se 

multiplicarão.  Dar-lhes-ei pastores que 

as apascentarão, de sorte que não terão 

medo nem sobressalto e nenhuma delas 

se perderá. Farei de David um rebento 

justo que será rei, governará com 

sabedoria e exercerá no país o direito e 

a   justiça» (Jr 23, 3-5).   É   o anúncio do 

Messias que será um verdadeiro pastor, 

um rei segundo o coração do Senhor. 

A afirmação de Jesus: «Eu sou o 

Bom Pastor», com que inicia o trecho 

evangélico de hoje, refere-se, de modo 

explícito, ao cumprimento desta profecia. 

É Ele o pastor enviado por Deus para 

cuidar do povo, que está como um 

rebanho em debandada (Mc 6, 34) 

Bons pastores 

Há uma primeira explicação que é 

acrescentada à alegoria: «O bom pastor 

dá a vida pelas suas ovelhas» (v. 11). 

Na nossa mente está bem impressa a 

parábola da ovelha perdida, referida por 

Mateus e Lucas (Mt 18, 12-14; Lc 15, 4-

7), e é fácil associar a imagem do «bom 

pastor» a Jesus que, com doçura e 

imensa compaixão, vai à procura de 

quem errou na vida. 

No Evangelho de hoje, pelo contrário, 

o «bom pastor» não é aquele que 

acaricia com ternura a ovelhinha ferida, 

mas é o lutador que, pondo em jogo a 

própria vida, enfrenta quem constitui um 

perigo para o rebanho. Aqui não se 

evoca a cena bucólica (pastoril) do 

salmo: «Em verdes prados me faz 

descansar» (SI 23, 2) mas sim a figura 

de David que, na sua juventude, 

enfrentava o leão e o urso que lhe 

roubavam uma ovelha: seguia-os, 

abatia-os e resgatava a presa das suas 

bocas (1 Sm 17, 34-35). 

 É esta característica de homem forte 

e impávido que luta com os bandidos e 

com os animais ferozes que é utilizada 

no Evangelho de hoje para apresentar 

Jesus. 

A qualificação de «bom» não se 

refere aos sentimentos, não significa 

terno, amável, mas sim «verdadeiro», 

«autêntico», «corajoso». Jesus é o 

verdadeiro pastor porque está ligado de 

modo tão passional às suas ovelhas que 

está pronto a sacrificar a vida por elas. 

Para dar maior relevo a esta imagem, 

Jesus contrapõe-na à figura do 

mercenário (v. 12-13). 

Maus pastores 

Quando os habitantes de uma aldeia 

não podiam levar a pastar as próprias 

ovelhas, recorriam a um assalariado que 

tomava conta dos rebanhos de todos. 

Havia uma legislação rigorosa que 

estabelecia as suas obrigações: tinha 

que enfrentar um lobo, dois cães, um 

animal pequeno, mas podia fugir perante 

um leão, um leopardo, um urso ou um 

ladrão. No seu contrato não existia a 

cláusula de estar disposto a sacrificar a 

sua vida pelas ovelhas. Ele não se sentia 

ligado afetivamente ao rebanho e, diante 

do perigo, fugia logo que podia; não lhe 

interessava a sorte das ovelhas, mas o 

ordenado. 

Comparando-os 

A similitude (a semelhança) do «bom 

pastor» não   é   dirigida   apenas a 

quem desempenha   na   Igreja o   

ministério   da presidência, mas a todos 

os cristãos. Cada discípulo deve ter um 

coração de verdadeiro pastor, deve 

cultivar a generosidade incondicional do 

Mestre para com o ser humano. 

Tem coração de mercenário quem se 

limita às obrigações mínimas estabele-

cidas no contrato, quem disserta sobre 

deveres mais ou menos evitáveis, quem 

é fiel às disposições da lei com o fim de 

obter uma recompensa ou evitar um 

castigo. 

Quem tem um coração como o de 

Jesus não se põe a fazer contas, não se 

pergunta até onde chegam os seus 

direitos e onde acabam os seus deveres, 

o que estabelecem as normas e que 

acordos foram feitos como patrão. Segue 

uma única lei: a do amor «insensato» 

pelo ser humano. O amor não conhece 

limites, não pára diante de nenhum 

obstáculo, de nenhum risco, de nenhum 

sacrifício. Quem não ama como Cristo 

amou, nunca entenderá as suas 

escolhas e as suas propostas, julgá-lo-á 

um sonhador, um iludido, um impru-

dente, um temerário. 

Segunda parte do texto 

Na segunda parte do trecho (v. 14-

16) Jesus retoma a afirmação: «Eu sou o 

bom pastor» e acrescenta-lhe uma 

segunda característica. O verdadeiro 

pastor é aquele que conhece, uma a 

uma as suas ovelhas e é conhecido por 

elas. 

Na Bíblia, o verbo “conhecer” não tem 

apenas um significado relativo a 

apreender; quando se refere à relação 

entre pessoas, implica uma experiência 

profunda, indica o envolvimento 

completo no amor. É mais uma questão 

de coração do que de mente. 

Isto é válido também para a relação 

com o Senhor. Ao escrever aos Gálatas, 

Paulo lembra-lhes que houve um tempo 

em que eles não conheciam Deus, mas 

estavam submetidos aos ídolos; depois 

continua: «Agora, porém, tendo conhe-

cido a Deus, ou melhor, sendo 

conhecidos por Deus, como é possível 

que vos convertais outra vez aos elemen- 
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tos fracos e pobres?» (Gl 4, 9). Se 

entraste em comunhão de vida com Ele, 

como a esposa com o esposo, como 

podeis separar-vos do seu amor? 

O Bom Pastor é Jesus 

O bom pastor é Jesus, e é também 

quem se deixa envolver no amor para 

com Deus e para com os irmãos com a 

mesma paixão que Ele. 

Parece longínquo o dia em que toda 

a humanidade fará esta experiência de 

conhecimento recíproco com Deus. 

Jesus sabe que são ainda muitas 

aquelas pessoas que não acolheram o 

seu amor: «Tenho ainda outras ovelhas 

que não são deste redil», mas um pastor 

verdadeiro como Ele nunca se resignará 

a perder uma só das suas ovelhas; por 

isso garante: «Preciso de as reunir; elas 

ouvirão a minha voz e haverá um só 

rebanho e um só pastor» (v. 16). 

Levando a sério esta afirmação, é 

difícil afirmar que poderá haver alguém 

que se exclua do amor do pastor. 

Onde há temor, não há amor 

Na última parte (v. 17-18) é 

desenvolvido o tema da liberdade, 

presente nesta dinâmica de amor. Onde 

há constrangimento e temor não surge o 

amor, e o medo de Deus é já um 

pecado. 

Jesus mostrou o seu amor porque se 

doou livremente: «Ninguém me tira a 

vida, sou Eu que a dou espontânea-

mente. Tenho o poder de a dar e de a 

retomar» (v. 18). 

«Retomá-la» significa que o destino 

de quem dá a vida não é a morte, mas a 

plenitude da vida. Fazer dela um dom é 

o único modo de a «recuperar». É o 

mesmo princípio que, com outra 

imagem, será explicitado a seguir: «Se o 

grão de trigo, lançado à terra, não 

morrer, fica ele só; mas, se morrer, dá 

muito fruto. Quem se ama a si mesmo, 

perde-se; quem se despreza a si 

mesmo, neste mundo, assegura para si 

a vida eterna» (Jo 12, 24-25). 

 
 
 

 

 
Por isso o Pai Me ama: porque dou a 

minha vida, para poder retomá-la.  

Ninguém Ma tira, sou Eu que a dou 

espontaneamente. 
 

(Jo 10, 17-18a)  

Oração Universal 

 

 

1  

Para que o Papa, os bispos e os 

presbíteros 

deem a vida pelas ovelhas que 

apascentam 

e aproximem e reúnam as que andam 

longe, 

oremos, irmãos. 
 

2  

Para que os responsáveis pelo governo 

das nações 

sejam verdadeiros servidores de outros 

homens, 

na liberdade, na justiça e no respeito, 

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 os fiéis desta nossa 

assembleia 

sigam a Cristo com amor e fidelidade 

e reconheçam a voz do Bom Pastor, 

oremos, irmãos. 
 

5  

Para que os pastores que adormeceram 

no Senhor 

sejam eternamente felizes junto de 

Cristo, 

com os cristãos que eles guiaram para o 

Céu, 

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. 
 

 
 

 

Monição da Comunhão 

 
Cristo dá-Se-nos na sagrada Comu-

nhão pelo ministério dos sacerdotes. O 

Espírito Santo recebido na ordenação 

sacerdotal capacita-os para que à sua 

palavra, Jesus transubstancie o pão e o 

vinho no Seu Corpo e Sangue. 

Avivemos a nossa fé, agora que 

vamos comungar, e peçamos ao Senhor 

da Messe que nos dê muitos e santos 

sacerdotes. 
 

 
 

 

Monição final 
 

A oração pelas vocações deve ser 

uma preocupação constante de cada um 

de nós. Mas a oração não se pode 

separar das obras: a procura de jovens 

capazes de acolher o chamamento e a 

palavra amiga — sem diminuir a 

liberdade — que anima a seguir o 

Mestre. 
 

 
 

 

 

O dom do sacerdócio 

ministerial 

  
No sacerdote atua Cristo Jesus. 

«Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-   

-lhes: «Chefes do povo e anciãos, já que 

hoje somos interrogados sobre um 

benefício feito a um enfermo e o modo 

como ele foi curado, ficai sabendo todos 

vós e todo o povo de Israel: É em nome 

de Jesus Cristo, o Nazareno [...] que 

este homem se encontra perfeitamente 

curado na vossa presença.» 

Pedro explica aos judeus que foi 

Jesus Quem, ao fim e ao cabo, curou o 

coxo de nascença à porta do Templo. 

Não foi a ciência, a habilidade ou o 

poder do Príncipe dos Apóstolos quem 

restituiu o andar a esta homem   O 

Senhor Jesus atua na Igreja e torna-Se 

visível por meio dos que chama ao 

ministério do sacerdócio ministerial. 

Têm como missão específica 

anunciar oficialmente a Palavra de Deus, 

perdoar os pecados no Sacramento da 

Reconciliação e consagrar o pão e o 

vinho, transubstanciando-os no Corpo e 

Sangue de Jesus Cristo, como 

aconteceu na Última Ceia. 

Para que não ficássemos com 

qualquer dúvida sobre a validade destes 

gestos e palavras, Jesus só quis uma 

condição: que o sacerdote esteja 

validamente ordenado. Pela imposição  
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das mãos do Bispo, o sacerdote recebe 

o Espírito Santo que o capacita para 

realizar estas maravilhas. 

Quer dizer que a validade da 

absolvição sacramental e da 

consagração não dependem da ciência, 

condição social ou virtude daquele 

homem que foi assumido pelo 

Sacramento da Ordem a tornar-se 

instrumento de Jesus Cristo. 

Se por um lado se garante a validade 

das atuações ministeriais do sacerdote, 

não pode ser descurada a sua 

preparação e vida, para que atue com 

liceidade, isto é, segundo o agrado do 

Divino Mestre. 

O sacerdote é um fiel que vai 

também a caminho do Céu e que tem 

necessidade de ajuda para vencer as 

lutas de cada dia. 

Sem sacerdotes não há Igreja 

 «Jesus é a pedra que vós, os 

construtores, desprezastes e que veio a 

tornar-se pedra angular. E em nenhum 

outro há salvação, pois não existe 

debaixo do céu outro nome, dado aos 

homens, pelo qual possamos ser 

salvos». 

Não há salvação fora de Jesus 

Cristo. De vez em quando surgem 

correntes doutrinais a fazer crer que o 

homem se basta a si mesmo e pode ser 

bom sem Deus, sem a Redenção que o 

Pai lhe oferece em Jesus Cristo. É um 

erro que impede as pessoas de se 

converterem, indo ao encontro do único 

Salvador do mundo. 

E uma vez que Ele quis que a 

salvação passasse, de modo ordinário, 

pelo ministério do sacerdote, porque 

planeou atuar por meio de homens 

cheios de fragilidade, a Igreja fundada 

por Jesus não pode viver sem padres. 

Sem sacerdotes não há Eucaristia. 

Foi nas suas mãos que entregou o poder 

de consagrar o pão e o vinho, 

transubstanciando-o no Corpo e Sangue 

do Senhor; e o poder de perdoar 

pecados, pela absolvição sacramental. 

Deus compraz-se em atuar por meio 

de instrumentos ineptos — homens 

cheios de limitações e, que por sua vez, 

também precisam da ajuda dos seus 

irmãos sacerdotes — talvez para nos 

ajudar a compreender mais facilmente 

que é Ele quem atua, e não a habilidade, 

a ciência ou o prestígio dos Seus 

sacerdotes. 

Contudo, a eficácia da sua ação 

pastoral depende da união com o 

Mestre, na fé e no amor. São João Maria 

Vianney, considerado pouco capaz, 

causou uma verdadeira revolução na 

Igreja; São João Paulo II arrastou atrás 

de si pessoas que nunca tinham 

pensado entrar na Igreja; o mesmo está 

a acontecer com o Papa Francisco. 

E como os sacerdotes não descem 

do Céu prontos para atuar — são 

homens e não anjos — cada vocação 

nasce numa família. Cada comunidade 

tem de dar à Igreja os padres de que ela 

precisa. 

Deus não se esquece de chamar. Os 

homens é que se esquecem de 

responder generosamente.  

Ao serviço dos filhos de Deus 

 «Caríssimos: Vede que admirável 

amor o Pai nos consagrou em nos 

chamarmos filhos de Deus. [...] agora 

somos filhos de Deus e ainda não se 

manifestou o que havemos de ser. Mas 

sabemos que, na altura em que se 

manifestar, seremos semelhantes a 

Deus, porque O veremos tal como Ele 

é.» 

Jesus Cristo instituiu o Sacramento 

da Ordem, o sacerdócio ministerial no 

Cenáculo quando mandou aos Onze, 

depois de consagrar: «Fazei isto em 

Minha memória.» 

Na tarde da Ressurreição apareceu 

no Cenáculo para entregar aos 

Apóstolos com toda a solenidade o 

poder de perdoar os pecados: «Recebei 

o Espírito Santo. Àqueles a quem 

perdoardes os pecados, ser-lhes-ão 

perdoados; àqueles a quem os 

retiverdes, ser-lhes-ão retidos.» 

O sacerdote serve e ama Jesus 

Cristo em cada pessoa e só d’Ele espera 

o agradecimento por tudo quanto faz. 

É o tesoureiro das graças de Deus 

para as distribuir por quem as desejar 

receber. 

Foi chamado para servir Jesus Cristo 

na pessoa dos irmãos. Ninguém segue a 

vocação sacerdotal para ser feliz, mas 

para ser fiel ao Divino Mestre. O Seu 

convite é «vem e segue-Me!» 

Mas é na fidelidade que se encontra 

a felicidade. Quando se começa a falar 

de felicidade, é fácil confundi-la com o 

gozo dos sentidos, uma vida cómoda e 

sem problemas, a fuga sistemática de 

tudo o que custa. 

Servir, numa disponibilidade total 

resume a vida do sacerdote. A primeira 

exigência desta disponibilidade é 

encontrar tempo para rezar. Se um 

motorista estivesse tão apressado na 

viagem que não tivesse tempo nem 

disposição para parar alguns instantes 

na bomba e abastecer-se, onde poderia 

levá-lo esta viagem? 
 

 
 

 

 

A missão do sacerdote 

  
Dar a Vida sobrenatural, «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.”» 

Identifica-se com a de Jesus: «Eu 

vim para que os homens tenham vida e a 

tenham em abundância.» A vida a que 

Jesus Se refere é a graça santificante, a 

vida de Cristo Ressuscitado. 

A graça santificante é a participação 

da natureza divina na criatura racional. A 

vida natural — a que anima o nosso 

corpo — extingue-se com a morte. 

Enquanto dura esta vida na terra, temos 

a possibilidade e oportunidade de 

aumentar sempre os merecimentos para 

a felicidade terna. 

Cristo deu-Se-nos no Sacrifício da 

Cruz, misteriosamente antecipado na 

Eucaristia. Do Seu lado aberto jorrou 

Sangue e água, lembrando dois 

Sacramentos: a Eucaristia e o Batismo. 

Recebemos esta vida sobrenatural 

no Batismo e podemos perdê-la, se 

cometemos um pecado mortal; mas 

podemos readquiri-la no Sacramento da 

Reconciliação e Penitência. 

Têm-na os fiéis, fomentam-na e 

oferecem-lhe as condições mínimas de 

vida? 

Procurar a ajuda do sacerdote 

Devemos procurar a ajuda do 

sacerdote para aquilo que é próprio e 

fundamental na sua missão. É possível 

que ele saiba fazer muitas coisas; mas 

enquanto faz o que não lhe é devido e 

outros podem fazer, fica por fazer aquilo 

para que só ele tem capacidade. 

O nosso apostolado 

O nosso apostolado com que 

desejamos ajudar as outras pessoas dá 

o último passo quando põe essa pessoa 

em contacto com o sacerdote, para que 

lhe administre o sacramento que lhe dá  
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pela primeira vez ou lhe restitui a vida da 

graça: o Batismo ou a Confissão 

Sacramental. 

Somos ovelhas e pastores 

Somos ao mesmo tempo ovelhas e 

pastores, pois o Senhor fez-nos pastores 

uns dos outros. 

Somos mercenários se, por medo de 

passar um mau bocado, de sermos 

humanamente ineficazes, ou por causa 

do amor a uma falsa imagem de 

simpatia, deixamos de corrigir as 

pessoas que nos estão confiadas: os 

pais são pastores dos filhos; pastores 

são os que têm qualquer responsa-

bilidade educativa; por fim, somos 

pastores do irmão que vive ao nosso 

lado. 

Levar a conhecer e a amar Cristo  

«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 minha vida pelas minhas ovelhas.» 

O conhecimento é a primeira 

condição para amar, pois ninguém ama 

aquele que não conhece e sem amor 

não se pode ajudar ninguém. Não 

falamos de um amor abstrato, platónico, 

mas concreto e com atitudes visíveis. 

Na sua Mensagem para este dia, o 

Santo Padre fala da experiência do 

êxodo. 

«Na raiz de cada vocação cristã, há 

este movimento fundamental da 

experiência de fé: crer significa deixar-se 

a si mesmo, sair da comodidade e 

rigidez do próprio eu para centrar a 

nossa vida em Jesus Cristo; abandonar 

como Abraão a própria terra pondo-se 

confiadamente a caminho, sabendo que 

Deus indicará a estrada para a nova 

terra». 

Esta «saída» não deve ser entendida 

como um desprezo da própria vida, do 

próprio sentir, da própria humanidade; 

pelo contrário, quem se põe a caminho 

no seguimento de Cristo encontra a vida 

em abundância, colocando tudo de si à 

disposição de Deus e do seu Reino. 

Como diz Jesus, «todo aquele que tiver 

deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, 

filhos ou campos por causa do meu 

nome, receberá cem vezes mais e terá 

por herança a vida eterna» (Mt 19, 29). 

Tudo isto tem a sua raiz mais profunda 

no amor. 

De facto, a vocação cristã é, antes de 

mais nada, uma chamada de amor que 

atrai e reenvia para além de si mesmo, 

descentraliza a pessoa, provoca um 

«êxodo permanente do eu fechado em si 

mesmo para a sua libertação no dom de 

si e, precisamente dessa forma, para o 

reencontro de si mesmo, mais ainda 

para a descoberta de Deus» (Bento XVI, 

Carta enc. Deus caritas est, 6).” e (Papa 

Francisco, Mensagem para o Dia 

Mundial das Vocações, 2015). 

Construir a unidade no Amor 

 «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.» 

Construímos a unidade da Igreja e da 

sociedade com a generosidade da 

própria entrega vocacional. 

Somos uma só família: a dos filhos 

de Deus. São João recorda-nos esta 

verdade fundamental da nossa fé e da 

nossa alegria. «Caríssimos: Vede que 

admirável amor o Pai nos consagrou em 

nos chamarmos filhos de Deus. E somo-   

-lo de facto.» 

Vamos a caminho do Céu, onde 

viveremos numa comunhão perfeita para 

sempre, sem arestas por limar entre nós, 

sem qualquer fronteira. «Caríssimos, 

agora somos filhos de Deus e ainda não 

se manifestou o que havemos de ser. 

Mas sabemos que, na altura em que se 

manifestar, seremos semelhantes a 

Deus, porque O veremos tal como Ele 

é.» 

Podemos ser tentados a sonhar com 

uma unidade fruto das leis que obriguem 

cada um a ter uma determinada conduta. 

É pela inteligência e coração que as 

pessoas têm de mudar. A lei serve 

apenas para defender as pessoas dos 

erros de outras, mas não as muda. 

A justiça, por si só, não une as 

pessoas, porque se limita a indicar as 

fronteiras até onde pode ir cada um e a 

fazê-la respeitar. A aproximação, a 

unidade só é possível pelo amor 

verdadeiro. 

Na Eucaristia vivemos esta 

unidade 

Vivemos já, visível e praticamente, 

esta mesma fraternidade quando 

participamos na Celebração da 

Eucaristia. Há uma só Mesa da Palavra 

para todos e uma só Mesa da Eucaristia. 

Reforçamos a nossa unidade fraterna no 

mesmo Senhor que comungamos. 

Construir a unidade com todos 

Procuremos construir esta mesma 

unidade na família, no trabalho e com 

todos os que partilham a vida connosco, 

sem excluir ninguém, nem termos 

aceções de pessoas. 

Unidade cristã 

Não construímos a nossa unidade 

cristã à volta do sacerdote, mas de 

Jesus Cristo. O sacerdote é um irmão 

por meio do qual o Senhor atua em 

nosso favor, anunciando-nos a Sua 

Palavra e administrando-nos os 

Sacramentos, mas ele mesmo também 

precisa de ser ajudado, porque vai 

também a caminho do Céu. 

Maria, Mãe da unidade desta grande 

família, ajudar-nos-á a vencer as 

dificuldades que nos impedem deste 

amor. 
 

 
 

 

Vocações 

Hoje é o Dia Mundial de Oração 

pelas Vocações e, na Diocese do Porto, 

o Ofertório é para as Vocações.      

                   (Diretório Litúrgico - 2021). 

Nestes tempos de profunda crise 

vocacional, o Jornal do Leitor achou 

oportuno publicar uma mensagem do 

Papa Francisco, para o Dia Mundial de 

Oração pelas Vocações, de 2018, ano 

da XV Assembleia Geral Ordinária do 

Sínodo dos Bispos, dedicado aos jovens, 

cujo tema foi «Escutar, discernir, viver a 

chamada do Senhor». 

Mensagem do Papa: 

Queridos irmãos e irmãs! 

No próximo mês de outubro, vai 

realizar-se a XV Assembleia Geral 

Ordinária do Sínodo dos Bispos, que 

será dedicada aos jovens, particu-

larmente à relação entre jovens, fé e 

vocação. Nessa ocasião, teremos 

oportunidade de aprofundar como, no 

centro da nossa vida, está a chamada à 

alegria que Deus nos dirige, constituindo 

isso mesmo «o projeto de Deus para os 

homens e mulheres de todos os tempos» 

(Sínodo dos Bispos – XV Assembleia 

Geral Ordinária, Os jovens, a fé e o 

discernimento vocacional, Introdução). 

Trata-se duma boa notícia, cujo 

anúncio volta a ressoar com vigor no 55.º 

Dia Mundial de Oração pelas Vocações:  
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não estamos submersos no acaso, nem 

à mercê duma série de eventos caóticos; 

pelo contrário, a nossa vida e a nossa 

presença no mundo são fruto duma 

vocação divina. 

Também nestes nossos agitados 

tempos, o mistério da Encarnação 

lembra-nos que Deus não cessa jamais 

de vir ao nosso encontro: é Deus 

connosco, acompanha-nos ao longo das 

estradas por vezes poeirentas da nossa 

vida e, sabendo da nossa pungente 

nostalgia de amor e felicidade, chama-    

-nos à alegria. Na diversidade e 

especificidade de cada vocação, pessoal 

e eclesial, trata-se de escutar, discernir e 

viver esta Palavra que nos chama do 

Alto e, ao mesmo tempo que nos permite 

pôr a render os nossos talentos, faz de 

nós também instrumentos de salvação 

no mundo e orienta-nos para a plenitude 

da felicidade. 

Estes três aspetos – escuta, discerni-

mento e vida – servem de moldura 

também ao início da missão de Jesus: 

passados os quarenta dias de oração e 

luta no deserto, visita a sua sinagoga de 

Nazaré e, aqui, põe-Se à escuta da 

Palavra, discerne o conteúdo da missão 

que o Pai Lhe confia e anuncia que veio 

realizá-la «hoje» (cf. Lc 4, 16-21). 

Escutar 

A chamada do Senhor – fique claro 

desde já – não possui a evidência 

própria de uma das muitas coisas que 

podemos ouvir, ver ou tocar na nossa 

experiência diária. Deus vem de forma 

silenciosa e discreta, sem Se impor à 

nossa liberdade. Assim pode acontecer 

que a sua voz fique sufocada pelas 

muitas inquietações e solicitações que 

ocupam a nossa mente e o nosso 

coração. 

Por isso, é preciso preparar-se para 

uma escuta profunda da sua Palavra e 

da vida, prestar atenção aos próprios 

detalhes do nosso dia-a-dia, aprender a 

ler os acontecimentos com os olhos da 

fé e manter-se aberto às surpresas do 

Espírito. 

Não poderemos descobrir a chamada 

especial e pessoal que Deus pensou 

para nós, se ficarmos fechados em nós 

mesmos, nos nossos hábitos e na apatia 

de quem desperdiça a sua vida no 

círculo restrito do próprio eu, perdendo a 

oportunidade de sonhar em grande e 

tornar-se protagonista daquela história 

única e original que Deus quer escrever 

connosco. 

Também Jesus foi chamado e 

enviado; por isso, precisou de Se 

recolher no silêncio, escutou e leu a 

Palavra na Sinagoga e, com a luz e a 

força do Espírito Santo, desvendou em 

plenitude o seu significado relativamente 

à sua própria pessoa e à história do povo 

de Israel. 

Hoje este comportamento vai-se 

tornando cada vez mais difícil, imersos 

como estamos numa sociedade 

rumorosa, na abundância frenética de 

estímulos e informações que enchem a 

nossa jornada. À barafunda exterior, que 

às vezes domina as nossas cidades e 

bairros, corresponde frequentemente 

uma dispersão e confusão interior, que 

não nos permite parar, provar o gosto da 

contemplação, refletir com serenidade 

sobre os acontecimentos da nossa vida 

e realizar um profícuo discernimento, 

confiados no desígnio amoroso de Deus 

a nosso respeito. 

Mas, como sabemos, o Reino de 

Deus vem sem fazer rumor nem chamar 

a atenção (cf. Lc 17, 21), e só é possível 

individuar os seus germes quando 

sabemos, como o profeta Elias, entrar 

nas profundezas do nosso espírito, 

deixando que este se abra ao sopro 

impercetível da brisa divina (cf. 1 Re 19, 

11-13). 

Discernir 

Na sinagoga de Nazaré, ao ler a 

passagem do profeta Isaías, Jesus 

discerne o conteúdo da missão para a 

qual foi enviado e apresenta-o aos que 

esperavam o Messias: «O Espírito do 

Senhor está sobre Mim; porque Me 

ungiu para anunciar a Boa-Nova aos 

pobres; enviou-Me a proclamar a 

libertação aos cativos e, aos cegos, a 

recuperação da vista; a mandar em 

liberdade os oprimidos, a proclamar o 

ano favorável da parte do Senhor» (Lc 4, 

18-19). 

De igual modo, cada um de nós só 

pode descobrir a sua própria vocação 

através do discernimento espiritual, um 

«processo pelo qual a pessoa, em 

diálogo com o Senhor e na escuta da 

voz do Espírito, chega a fazer as opções 

fundamentais, a começar pela do seu 

estado da vida» (Sínodo dos Bispos – 

XV Assembleia Geral Ordinária, Os 

jovens, a fé e o discernimento 

vocacional, II. 2). 

Em particular, descobrimos que a 

vocação cristã tem sempre uma 

dimensão profética. Como nos atesta a 

Escritura, os profetas são enviados ao 

povo, em situações de grande 

precariedade material e de crise 

espiritual e moral, para lhe comunicar em 

nome de Deus palavras de conversão, 

esperança e consolação. Como um 

vento que levanta o pó, o profeta 

perturba a falsa tranquilidade da 

consciência que esqueceu a Palavra do 

Senhor, discerne os acontecimentos à 

luz da promessa de Deus e ajuda o povo 

a vislumbrar, nas trevas da história, os 

sinais duma aurora. 

Também hoje temos grande 

necessidade do discernimento e da 

profecia, de superar as tentações da 

ideologia e do fatalismo e de descobrir, 

no relacionamento com o Senhor, os 

lugares, instrumentos e situações 

através dos quais Ele nos chama. Todo 

o cristão deveria poder desenvolver a 

capacidade de «ler por dentro» a vida e 

individuar onde e para quê o está a 

chamar o Senhor a fim de ser 

continuador da sua missão. 

Viver 

Por último, Jesus anuncia a novidade 

da hora presente, que entusiasmará a 

muitos e endurecerá a outros: cumpriu-    

-se o tempo, sendo Ele o Messias 

anunciado por Isaías, ungido para 

libertar os cativos, devolver a vista aos 

cegos e proclamar o amor misericordioso 

de Deus a toda a criatura. Precisamente 

«cumpriu-se hoje – afirma Jesus – esta 

passagem da Escritura que acabais de 

ouvir» (Lc 4, 20). 

A alegria do Evangelho, que nos abre 

ao encontro com Deus e os irmãos, não 

pode esperar pelas nossas lentidões e 

preguiças; não nos toca, se ficarmos 

debruçados à janela, com a desculpa de 

continuar à espera dum tempo favorável; 

nem se cumpre para nós, se hoje 

mesmo não abraçarmos o risco duma 

escolha. A vocação é hoje! A missão 

cristã é para o momento presente! E 

cada um de nós é chamado – à vida 

laical no matrimónio, à vida sacerdotal 

no ministério ordenado, ou à vida de 

especial consagração – para se tornar 

testemunha do Senhor, aqui e agora. 

Realmente este «hoje» proclamado 

por Jesus assegura-nos que Deus 

continua a «descer» para salvar esta 

nossa humanidade e fazer-nos 

participantes da sua missão. O Senhor 

continua ainda a chamar para viver com 

Ele e segui-Lo numa particular relação  
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de proximidade ao seu serviço direto. E, 

se fizer intuir que nos chama a 

consagrar-nos totalmente ao seu Reino, 

não devemos ter medo. É belo – e uma 

graça grande – estar inteiramente e para 

sempre consagrados a Deus e ao 

serviço dos irmãos! 

O Senhor continua hoje a chamar 

para O seguir. Não temos de esperar 

que sejamos perfeitos para dar como 

resposta o nosso generoso «eis-me 

aqui», nem assustar-nos com as nossas 

limitações e pecados, mas acolher a voz 

do Senhor com coração aberto. Escutá-    

-la, discernir a nossa missão pessoal na 

Igreja e no mundo e, finalmente, vivê-la 

no «hoje» que Deus nos concede. 

Maria Santíssima, a jovem menina de 

periferia que escutou, acolheu e viveu a 

Palavra de Deus feita carne, nos guarde 

e sempre acompanhe no nosso caminho. 
 

Papa Francisco 
 

 
 

 

Agenda Santoral 

 

Dia 28 – S. Pedro Chanel (Presbítero e 

Mártir).  

– S. Luís Maria Grignion de 

Montfort (Presbítero).  

Dia 29 – S. Catarina de Sena (Virgem e 

Doutora da Igreja. Padroeira da 

Europa). 

Dia 30 – S. Pio V (Papa).  

Dia 01 – S. José Operário.  

 
 
 

 

Sabias que… 

 

Um povo de pastores 
 

O antigo Israel era um povo de 

pastores que conduziam os seus 

rebanhos pelos oásis. Pastores foram os 

grandes personagens: Abel, Abraão, 

Jacob, José, Moisés, David… O ideal de 

bondade estava representado pelo 

pastor bom, que cuida do seu rebanho. 

Embora o povo fosse agricultor, sempre 

conservou uma recordação idealizada do 

ofício de pastor. O ofício de pastor era 

desempenhado tradicionalmente pelo 

filho mais novo da família. Meninos entre 

10 e 12 anos eram os melhores e mais 

valentes pastores no tempo de Jesus. 

O 25 de abril 
 

 

 
 

 

Os portugueses comemoram hoje, 

mais um aniversário desta Revolução. Já 

passaram 47 anos! 

Na madrugada do dia 25 de Abril de 

1974, militares do MFA (Movimento das 

Forças Armadas) comandados por 

capitães (que ficaram conhecidos pelos 

capitães de abril) ocuparam os estúdios 

do Rádio Clube Português e, através 

daquele emissor, iam explicando à 

população portuguesa, que pretendiam 

que o País fosse de novo uma 

democracia, com eleições e liberdades 

de toda a ordem. E punham no ar 

músicas de que a ditadura não gostava, 

nem permitia que fosse ouvida por 

alguém, como era o caso de “Grândola 

Vila Morena”, interpretada por José 

Afonso.  

Ao mesmo tempo, uma coluna militar 

com tanques, comandada pelo capitão 

Salgueiro Maia, partia da Escola Prática 

de Cavalaria, em Santarém, e marchou 

para Lisboa. Na capital, tomou posições 

junto dos ministérios e depois cercou o 

quartel da GNR no Carmo (em Lisboa), 

onde se tinha refugiado Marcelo 

Caetano, o sucessor de Salazar, à frente 

da ditadura.  

Durante o dia, a população de Lisboa 

foi-se juntando aos militares. E o que era 

um golpe de Estado transformou-se 

numa verdadeira revolução. A dada 

altura, uma vendedora de flores 

começou a distribuir cravos vermelhos. 

Os soldados enfiavam o pé do seu cravo 

no cano da espingarda metralhadora G-3 

e os civis colocavam a flor ao peito e, os 

homens, na lapela do casaco. Por isso, 

esta revolução também ficou conhecida 

pela Revolução dos Cravos. A revolução 

passou a ser um dia de festa em Lisboa 

e por todo o País.  

Foram dados alguns tiros para o ar, 

mas ninguém morreu nem foi ferido. 

Ao fim da tarde, Marcelo Caetano 

rendeu-se e entregou o poder ao general 

António de Spínola, que, embora não 

pertencesse ao MFA (um Movimento de 

capitães, não de generais), não pensa-

va da mesma maneira que o governo 

acerca das colónias ultramarinas.  

Um ano depois, a 25 de abril de 

1975, os portugueses votaram pela 

primeira vez em liberdade desde há 

muitas décadas. 

Agora, passados 47 anos de 

democracia, muito daquilo que os 

portugueses esperavam acontecesse, 

por ser necessário e essencial às 

populações, pouco se fez, continuando 

ainda muito por fazer.  
 

 
 

 

Descomplica (63) 
 

 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, 
Persistir, Agradecer,  

Avançar e Descomplicar. 
 

Quinto verbo: “Aceitar” 

Ninguém conhece ninguém até à 

primeira tempestade. E é nos apertos e 

nos acertos da vida que sabemos quem 

são as pessoas que moram no nosso 

peito: as que escolhem ficar. Com tudo e 

apesar de tudo. 

Às vezes, não aprendemos a dizer 

adeus, mas aprendemos a aceitar. 

Confiamos que o coração é o nosso 

norte e que ele nunca nos mente.  

Quando parece que nada acontece, 

há a vida a cuidar de tudo: o tempo 

certo, o lugar e a pessoa certa. 

Até lá, respirar. Não há nada mais 

desgastante do que querer ser sempre 

forte. E, às vezes, é preciso ir ao chão 

para aprender uma das lições mais 

essenciais: 

— Ser feliz é o compromisso mais 

sério que temos com a vida.  E por nada, 

ou por ninguém, devemos esquecê-lo. 
 

— É nos apertos e nos acertos da 
vida que sabemos. 

 

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 

 

Dia Mundial de Oração pelas Vocações 
 

Não poderemos descobrir a chamada 
especial e pessoal que Deus pensou para 
nós, se ficarmos fechados em nós 
mesmos, nos nossos hábitos e na apatia 
de quem desperdiça a sua vida no círculo 
restrito do próprio eu. 
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Oração 
      

 

Senhor, não Te canses de nos 

procurar. Nós perdemo-nos com 

frequência por entre escuros barrancos. 

Senhor, toma-nos em tuas mãos, 

põe-nos aos teus ombros e conduz-nos 

à Tua morada. 

Senhor, livra-nos das noites escuras 

e dos temores que nos assustam. Torna-

-nos fortes como Tu. 

E em seguida, ensina-nos a ser bons 

pastores para que também nós 

cuidemos dos outros. 
 

 
 

 

Seis Adágios populares 
 

 

1 

Cada um come, 

 do que faz. 

2 

Cada um come, 

 do que gosta. 

3 

Comamos e bebamos, 

 e nunca mais ralhamos. 

4 

Comamos e bebamos, 

 porque amanhã morreremos. 

5 

Come como são, 

 e bebe como doente. 

6 

Comem mais os olhos, 

 do que a barriga. 
 

 
 

 

Aniversários 

 
Esta semana estão de Parabéns pelo 

seu aniversário natalício, os Leitores das 

seguintes paróquias: 

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– MARLENE LEAL, amanhã, segunda-

-feira, dia 26 de abril.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– ALEXANDRE REGUENGA, na 

próxima sexta-feira, dia 30 de abril.  

O Jornal do Leitor deseja à Marlene e 

ao Alexandre, uma grande festa de 

aniversário, com bolo e champagne.  

Parabéns a ambos! 

 
 
 

 

Humor 

 

GENROS 
 

Uma senhora decidiu saber se os 

maridos das suas três filhas gostavam 

dela. No dia seguinte foi dar uma volta 

com o primeiro e na beira do lago 

escorrega, cai e, sem saber nadar, 

começa a afogar-se. O genro, sem 

pestanejar, salta para a água e resgata-     

-a. No dia seguinte, encontra na porta da 

sua casa um Nissa Micro com o seguinte 

recado: 

— Obrigada. Da tua sogra que te 

adora. 

No dia seguinte, foi dar uma volta 

com o segundo genro e na beira do lago, 

volta a escorregar. O genro salta para a 

água num instante e resgata-a. No dia 

seguinte, encontra na porta da sua casa 

um Nissa Micro com o seguinte recado: 

— Obrigada. Da tua sogra que te 

adora.  

Seguiu-se o terceiro, acontece o 

mesmo “acidente” e a sogra começa a 

afogar-se. Este genro fica a olhar para a 

sogra aflita e diz-lhe: 

— Velha estúpida. Há anos que eu 

esperava por isto! — e vai-se embora. 

No dia seguinte encontra à porta de 

sua casa um Mercedes Benz 250.SL 

com um recado: 

— Obrigado. Do teu sogro que te 

adora. 

 

GRÁVIDA 
 

A esposa, grávida, acorda durante a 

noite e chama o marido: 

— Amor… amor!? 

— Hummmm??!! 

— Acorda! 

— Hummm!? 

— Acorda!!!! 

Desorientado e assustado, o marido 

levanta-se e pergunta: 

— O que foi que aconteceu? 

— Estou com um desejo… 

— Desejo?? 

— Sim, de comer carne de corvo… 

— Corvo?? Mas como é que eu vou 

arranjar um corvo, agora, a estas horas? 

— Vai ao zoo… 

— Estás maluca!! Não vou agora ao 

zoo. Vou é pintar um frango de preto, e 

depois comes. 

— Não vou comer carne de corvo, 

mas vais-te arrepender, se o nosso filho 

nascer com a carinha de corvo. 

Terminados os nove meses, chega o 

dia do parto, e, quando o pai vai ver o 

seu querido filho, vê que o seu herdeiro 

é pretinho, mesmo pretinho.  

Meio apanhado, cheio de remorsos, 

corre para casa da mãe a lamentar-se. 

— Mãe, eu não quis dar a comer à 

minha mulher, carne de corvo, quando 

ela estava grávida e sentiu desejo dela e 

agora o meu filho nasceu preto como um 

corvo. 

A mãe, mulher bem-humorada, 

consola o filho que está em pranto: 

— Não chores meu filho… Quando 

eu estava grávida de ti, tive desejos de 

comer carne de boi, também não 

consegui comer… e tu nasceste assim 

com os corninhos, mas só agora é que 

se começou a notar. 
 

 
 

 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

25-04-2021  

 IV Domingo da Páscoa 

 
C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
José 

Meireles 

Armanda 

Nunes 

1.ª Leitura 
José 

Meireles 

Armanda 

Nunes 

2.ª Leitura 
José 

Meireles 

Armanda 

Nunes 

Oração 
Universal 

José 

Meireles 

Armanda 

Nunes 
 

 
 

 

 

O Bom Pastor 
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A Fechar 

O Bom Pastor tosquia, mas não 

esfola o seu rebanho. 

As ovelhas do Bom Pastor são 

protegidas e guiadas em qualquer tipo 

de terreno por onde tenham que passar. 

 
 
 

 

 

Jornal foi concluído em 18 de março. 
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PARTE DESTA COLUNA  

FOI DEIXADA EM BRANCO 

PROPOSITADAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTA COLUNA  

FOI DEIXADA EM BRANCO 

PROPOSITADAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE DESTA COLUNA  

FOI DEIXADA EM BRANCO 

PROPOSITADAMENTE 
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