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EVANGELHO
 

DOMINGO IV DA PÁSCOA
Jo 10, 11-18

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João

Naquele tempo, disse Jesus: «Eu sou o Bom Pastor. 
O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O 
mercenário, como não é pastor, nem são suas as 
ovelhas, logo que vê vir o lobo, deixa as ovelhas e 
foge, enquanto o lobo as arrebata e dispersa. O 
mercenário não se preocupa com as ovelhas. Eu 
sou o Bom Pastor: conheço as minhas ovelhas e as 
minhas ovelhas conhecem-Me, do mesmo modo que 
o Pai Me conhece e Eu conheço o Pai; Eu dou a vida 
pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas 
que não são deste redil e preciso de as reunir; elas 
ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só 
Pastor. Por isso o Pai Me ama: porque dou a minha 
vida, para poder retomá-la. Ninguém Ma tira, sou 
Eu que a dou espontaneamente. Tenho o poder de 
a dar e de a retomar: foi este o mandamento que 
recebi de meu Pai». 

Palavra da Salvação

MEDITAÇÃO
CONVIDADOS A SEGUIR O BOM PASTOR

Hoje é o quarto domingo da Páscoa e celebramos 
o domingo do Bom Pastor. Também observamos 
o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Somos 
convidados a rezar por aqueles que se dedicam 
ao cuidado pastoral do rebanho de Cristo. No 
Evangelho deste domingo, Jesus diz que é O 
Bom Pastor, aquele que dá a vida, Se despoja dela 
em favor do rebanho. Ele é o modelo de Pastor 
porque não procura o Seu próprio interesse, mas 
está disposto a dar, inclusive, a vida pelos Seus e 
mostra a Sua relação que O une ao Pai, isto é, a 
Sua identidade divina e intimidade com O Pai. Ele 
é aquele enviado por Deus para cuidar do povo 
que parece um rebanho tresmalhado. O pastor, é 
aquele que, vigilante, guarda o rebanho e o conduz 
às pastagens férteis.

A imagem do Pastor era muito conhecida entre o 
povo devido ao trabalho de pastoreio. Quanto à 
imagem do “pastor”, apresenta-Se Jesus como O 
Bom Pastor que: 

“chama cada uma das Suas ovelhas pelo nome”, o 
que denota relacionamento pessoal e proximidade;

“caminha à frente das ovelhas”, indicando-lhes o 
caminho a seguir; 

e que veio para que as Suas ovelhas “tenham vida 
e a tenham em abundância”. Quanto às ovelhas, 
aquelas que Lhe pertencem, O seguem e escutam 
a Sua voz, Jesus contrapõe esta imagem à figura do 
mercenário. Este último trabalha pelos interesses 
pessoais, ou seja, oferece um serviço para ser pago 
depois. A sua preocupação para com as ovelhas, 
de fato, é limitada ou revela pouco interesse. 

Jesus, como O Bom Pastor, é igualmente o autor 
da vida e quem se aproxima da Sua presença terá 
vida plena, cheia de felicidade, paz e amizade. Ele 
conhece as ovelhas e estas escutam a Sua voz. 

A imagem do Pastor não se aplica apenas àqueles 
que têm o ministério sagrado, mas a todos os 
batizados. O bom pastor ouve o rebanho, guia o 
rebanho e cura o rebanho. Cada irmão é chamado a 
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ser pastor para com o outro no cuidado, na entrega 
e disponibilidade, no amor, etc. Por isso, a imagem 
do Pastor evoca a mansidão, ternura, paciência e 
um despojamento total. Somos convidados a imitar 
e a seguir o Bom Pastor, a ouvi-Lo e pôr em prática 
a Sua Palavra.

Que o Bom Pastor enriqueça o nosso esforço 
para amar e cuidar uns aos outros. Rezemos pelas 
vocações sacerdotais e missionárias.

Ó Maria, Rainha das Missões, dai-nos muitos e 
santos missionários!

Pistas de Reflexão

Será que estou ciente de que sou pastor de um 
rebanho? E como exerço este ministério como 
batizado?

Desejo-vos um excelente domingo do Bom Pastor 
e uma boa semana de vida laboral.

Pe. Andrew Prince, C.S.Sp

TEMÁTICA
ORAÇÃO VOCAL

Queridos irmãos e irmãs,

Hoje meditamos sobre a oração vocal. A oração é diálogo 
com Deus e, no ser humano, a oração torna-se palavra, a 
invocação, o canto e a poesia. As palavras revelam o que 
carregamos em nossos corações, elas nascem de nós, 
mas também nos moldam. As palavras emergem dos 
sentimentos e, ao mesmo tempo, os moldam.

A Bíblia nos instrui para que possamos entender nossa vida 
à luz da Palavra de Deus. Sabemos que nosso coração não 
abriga apenas bons sentimentos, mas também sentimentos 
ruins e prejudiciais. Portanto, tudo o que faz parte da nossa 
realidade humana, mesmo os aspetos mais negativos, estão 
incluídos nas Sagradas Escrituras. Isso testemunha que, se 
diante da violência não houvesse palavras para contrariar 
os sentimentos ruins, para torná-los inofensivos, o mundo 
estaria mergulhado no mal. Guiados pela oração e pela 
Palavra de Deus, podemos enfrentar o mal. É por isso 
que a Sagrada Escritura nos ensina a orar com palavras 
às vezes muito ousadas.

A oração humana elementar é sempre vocal. E mesmo 
que orar não signifique repetir apenas palavras, a oração 
vocal faz parte da oração cristã. Não podemos desprezá-
lo, pensando que é apenas uma repetição enfadonha 
de fórmulas. A oração do coração é misteriosa e muitas 
vezes difícil de praticar. Por outro lado, a oração dos 
lábios é simples e simples, ao nosso alcance; é uma parte 
indispensável da vida cristã. Aos discípulos, atraídos pela 
oração silenciosa de Jesus, Ele lhes ensinou uma oração 

vocal: a Oração do Senhor, dirigida ao Pai Celestial, que 
contém todos os pedidos que Ele deseja ouvir.
Papa Francisco, Audiência Geral, Roma, 21 de abril de 2021

FESTA DA FAMÍLIA
“Devido à pandemia, a Festa da Família de 2021 
será celebrada na Missa de domingo, 30 de maio, 
na sua paróquia”, anunciou à diocese, este sábado, 

a Pastoral Familiar 
do Patriarcado de 
Lisboa. Nesse dia, 
em cada celebração 
paroquial, as famílias 
vão receber a bênção 
do pároco e aos 
casais jubilares (que 
fazem 10, 25, 50, 
60 ou mais anos de 

casados) será entregue “um diploma personalizado 
com a Bênção do Senhor Patriarca” que terá de 
ser pedido previamente através da inscrição no 
site www.familia.patriarcado-lisboa.pt, informou 
o casal diretor da Pastoral da Família, Regiani e 
Tiago Líbano Monteiro, numa informação enviada, 
na semana passada, às paróquias.

Na mesma data, mas na parte da tarde, está previsto 
um “evento online” dedicado ao “diálogo entre 
gerações”, que vai contar com a participação do 
Cardeal-Patriarca que deixará uma mensagem a 
todas as famílias. 

A organização informou ainda que, na semana que 
antecede a Festa da Família, entre 24 e 28 de maio, 
sempre às 21h30 e no canal Youtube da Pastoral da 
Família, serão transmitidos eventos de preparação 
da iniciativa que vão ter como tema a educação, 
percorrendo o capítulo 7 da Exortação Apostólica 
Amoris Laetitia. 

Mais informações: www.familia.patriarcado-lisboa.pt
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AGENDA E AVISOS PAROQUIAIS
• Está em curso a avaliação do Sínodo Diocesano 
2016. Em breve anunciaremos o processo e os 
passos a seguir. Já disponibilizámos no site da 
Paróquia as informações necessárias.

• Apoie a sua Igreja:

Igreja Paroquial de N.ª Sra. da Graça de Tires

IBAN: PT50 0035 0584 0001 906 603 093

Comunidade de São José de Caparide

IBAN: PT50 0033 0000 2228 005 228 992

MBWAY 927641273 (indique a sua comunidade)


