
 

 

 

Palavra 
O BOM PASTOR CHAMA 

 
O IV Domingo da Páscoa é considerado o 
"Domingo do Bom Pastor", pois todos os anos a li-
turgia propõe, neste domingo, um trecho do capítulo 
10 do Evangelho segundo João, no qual Jesus é 
apresentado como "Bom Pastor". É, portanto, este o 
tema central que a Palavra de Deus põe hoje à nossa 
reflexão. 
O Evangelho apresenta Cristo como "o Pastor", 

cuja missão é libertar o rebanho de Deus do domínio da escravi-
dão e levá-lo ao encontro das pastagens verdejantes onde há vida 
em plenitude (ao contrário dos falsos pastores, cujo objetivo é só 
aproveitar-se do rebanho em benefício próprio). Jesus vai cum-
prir com amor essa missão, no respeito absoluto pela identida-
de, individualidade e liberdade das ovelhas. 
A segunda leitura apresenta-nos também Cristo como "o Pas-
tor" que guarda e conduz as suas ovelhas. O catequista que es-
creve este texto insiste, sobretudo, em que os crentes devem 
seguir esse "Pastor". No contexto concreto em que a leitura nos 
coloca, seguir "o Pastor" é responder à injustiça com o 
amor, ao mal com o bem. 
A primeira leitura traça, de forma bastante completa, o percur-
so que Cristo, "o Pastor", desafia os homens a percorrer: é 
preciso converter-se (isto é, deixar os esquemas de escravidão), 
ser batizado (isto é, aderir a Jesus e segui-l'O) e receber o Es-
pírito Santo (acolher no coração a vida de Deus e deixar-se recri-
ar, vivificar e transformar por ela). 
 

*** 
 

“Eu sou o bom pastor.” Nesta semana, tomemos tempo para cami-
nhar ao ritmo do Pastor que nos conhece e que chama cada um de 
nós pelo próprio nome. E nós escutaremos a sua voz, saboreando 
o magnífico Salmo 22: «O Senhor é meu pastor, nada me falta». 
Durante a semana procuremos também rezar pela fidelidade à vo-
cação a que o Senhor nos chama e por todas as outras vocações... 

NÃO ESQUEÇA QUE ...   
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Informando 
Como já temos dito, a inclusão aqui de textos não bíblicos do Ofício de 
Leitura da semana anterior pressupõe que eles são relativamente menos 
acessíveis, apesar da cada vez maior prática da Liturgia das Horas no po-
vo cristão, e que pode ser útil destacar alguns, como memória pontual 
das múltiplas manifestações desse povo ao longo da sua caminhada, e 
tema de reflexão adicional. 
Pressupõe, também, com muita frequência, o embaraço ou atrevimento 
da escolha, entre textos belíssimos, de grande profundidade espiritual ou 
teológica, já fora e, muitas vezes, significativa e admiravelmente perto, 
do ambiente dos Apóstolos e dos primeiros discípulos, ou seja, já produto 
da acção do Espírito naqueles que “não viram e acreditaram”. Hoje, e da 
passada quarta-feira, um texto de Santa Catarina de Sena, a grande San-
ta dominicana do Século XIV e doutora da Igreja. 
Numa Paróquia dominicana, suponho que não haverá muito a acrescentar 
sobre a sua vida mas fica o convite para um refrescante mergulho nesse 
percurso de santidade e de veemente luta pela verdade. 
 

“Saboreei e vi” 
Ó Divindade eterna, ó eterna Trindade, que, pela união com a natureza 
divina, tanto fizestes valer o Sangue de vosso Filho Unigénito! Vós, Trin-
dade eterna, sois como um mar profundo, no qual quanto mais procuro 
mais encontro, e quanto mais encontro, mais cresce a sede de Vos procu-
rar.  
Saciais a alma, mas dum modo insaciável, porque, saciando-se no vosso 
abismo, a alma permanece sempre faminta e sedenta de Vós, ó Trindade 
eterna, desejando ver-Vos com a luz da vossa luz. 
Saboreei e vi com a luz da inteligência, ilustrada na vossa luz, o vosso 
abismo insondável, ó Trindade eterna, e a beleza da vossa criatura. Por 
isso, vendo-me em Vós, vi que sou imagem vossa por aquela inteligência 
que me é dada como participação do vosso poder, ó Pai eterno, e tam-
bém da vossa sabedoria, que é apropriada ao vosso Filho Unigénito. E o 
Espírito Santo, que procede de Vós e do vosso Filho, me deu a vontade 
com que posso amar-Vos. 
Porque Vós, Trindade eterna, sois criador e eu criatura; e conheci – por-
que Vós mo fizestes compreender quando me criastes de novo no Sangue 
do vosso Filho – conheci que estais enamorado da beleza da vossa criatu-
ra. 
Oh abismo, oh Trindade eterna, oh Divindade, oh mar profundo! Que 
mais me podíeis dar do que dar-Vos a Vós mesmo? Sois um fogo que ar-
de sempre e não se consome. Sois Vós que consumis com o vosso calor 
todo o amor profundo da alma. Sois um fogo que dissipa toda a frialdade 
e iluminais as mentes com a vossa luz, aquela luz com que me fizestes 
conhecer a vossa verdade. 
Espelhando-me nesta luz, conheço-Vos como sumo bem, o bem que está 
acima de todo o bem, o bem feliz, o bem incompreensível, o bem inesti-
mável, a beleza sobre toda a beleza, a sabedoria sobre toda a sabedoria: 
porque Vós sois a própria sabedoria, o alimento dos Anjos, que com o 
fogo da caridade Vos destes aos homens. 
Sois a veste que cobre toda a minha nudez; e alimentais a nossa fome 
com a vossa doçura, porque sois doce sem qualquer amargor. Oh Trinda-
de eterna! 

(Do «Diálogo da Divina Providência», de Santa Catarina de Sena, Virgem, Séc. XIV)  
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Suspensão de atividades Pastorais … 
 

Celebrações Eucarísticas de 2ª a Domingo - CANCELADAS 

Celebrações Eucarísticas na Nª Srª do Rosário - CANCELADAS 

Peregrinação Paroquial a Fátima - CANCELADA 

 Calendário Paroquial Dia  

Início da Semana Mundial de Oração pelas Vocações 3 de Maio Domingo 

Acontece … 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube (clicar aqui):  
https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live  
 

Link de acesso à transmissão online do Facebook (clicar aqui):  
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124  
 

- Transmissão online da Eucaristia, de 2ª a 6ª, a partir das 18h00 - Atra-
vés do Facebook do Prior. 

- Transmissão online da Eucaristia Dominical, às 11h - Através do Youtu-
be da Paróquia e do Facebook do Prior.  

LEITURAS               3 - DOMINGO IV DA PÁSCOA 

Act. 2, 14a. 36-41   /  Sal. 22  (23)  /  1 Pedro 2, 20b-25  /  Jo. 10, 1-10  /  Semana IV do Saltério  

 

10 - DOMINGO V DA PÁSCOA 

Act. 6, 1-7   /  Sal. 33 (34)  /  1 Pedro 2, 4-9  /  Jo. 14, 1-12  /  Semana I do Saltério  

Sal. 41 (42) 
Sal. 86 (87) 
Sal. 66 (67) 
Sal. 88 (89) 
Sal. 2 
Sal. 97 (98) 

Jo. 10, 11-18 
Jo. 10, 22-30 
Jo. 12, 44-50 
Jo. 13, 16-20 
Jo. 14, 1-6 
Jo. 14, 7-14 

Act. 11, 1-18 
Act. 11, 19-26 
Act. 12, 24—13, 5a 
Act. 13, 13-25 
Act. 13, 26-33 
Act. 13, 44-52 

- 2ª Feira - 
- 3ª Feira - 
- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 
- 6ª Feira - 
- Sábado  - 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live
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