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Salmo reSPonSorial
Salmo 22 (23), 1-3a.3b-

4.5.6 
reFrão: 

O Senhor é meu pastor: 
nada me faltará

SeGuIr O bOM PaSTOr

arraIal O nosso já tradicional Arraial vai decorrer 
este ano nos dias 2 e 3 de Junho.
Como habitualmente, precisamos de ofertas de 
bolos, doces de colher, salgados e saladas, bem 
como de voluntários para auxiliar nas tendas de 
venda, limpeza e manutenção. 
Os interessados em contribuir com a sua ajuda e 
trabalho vão ter, no Secretariado e nas entradas da 
Igreja Paroquial, folhas onde podem deixar os seus 
contactos, nas respectivas listas. Desde já o nosso 
Bem-Hajam!
bêNçãO DaS PaSTaS De uNIverSITárIOS 
A nossa Igreja Paroquial vai voltar a ser palco 
da festa da Bênção das Pastas dos finalistas do 
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas 
(ISCSP), do Pólo da Ajuda.
Vai ser no próximo dia 27 de Maio, pelas 10h30. 
PrIMeIra COMuNhãO Na ParóQuIa 
A cerimónia da Primeira Comunhão das crianças 
da Catequese da Paróquia de S. Francisco Xavier 
está marcada para o dia 28 de Maio. Será numa 
Missa na Igreja Paroquial às 10h30. No dia anterior, 
pelas 15h00, decorrem as Confissões 
PeDITórIOS  Neste fim-de-semana, o primeiro 
deste mês, os peditórios nas Missas destinam-
se a ajudar a pagar a dívida contraída para a 
construção da Nova Igreja. Sede generosos, 
como sempre.
leIlãO CaSa De CaSelaS   A Casa de 
Caselas vai a leilão noeste Domingo, dia 07 de 
Maio, com um valor base de 150.000 euros. O 
leilão, da responsabilidade da Euro Estates, 
realiza-se a partir das 15h00 no Hotel VIP 
Executive Villa Rica, na Avenida 5 de Outubro, n/o 
295, em Lisboa. Mais pormenores em http/
www.euroestates.pt/realestate/view/527.
A Casa de Caselas será o último lote a leiloar (84).

DINheIrOS Para a NOva IGreja
Café/Bolos 37,90 €
Caixas 26,21 €
Donativo 50,00 €

evaNGelhO DeSTe DOMINGO:jO 10, 1-10 
Naquele tempo, disse Jesus: «Em verdade, em ver-
dade vos digo: Aquele que não entra no aprisco 
das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, 
é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela 
porta é o pastor das ovelhas. O 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. Depois de ter feito sair todas as que lhe
pertencem, caminha à sua frente e as ovelhas se-
guem-no, porque conhecem a sua voz. Se for um
estranho, não o seguem, mas fogem dele, por-
que não conhecem a voz dos estranhos». Jesus
apresentou-lhes esta comparação, mas eles não
compreenderam o que queria dizer. Jesus conti-
nuou: «Em verdade, em verdade vos digo: Eu sou
a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de
Mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas
não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar
por Mim será salvo: é como a ovelha que entra
e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão
não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu
vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a
tenham em abundância»..

Fr. Carlos (c. 1520) (det.). Museu Nacional de Arte Antiga 

Dando-nos Jesus como Pastor que dá a vida por nós, o Pai 
nos deu tudo aquilo que de maior e precioso poderia nos dar! 
É o amor mais alto e mais puro, porque não é motivado por 

nenhuma necessidade, não é condicionado por nenhum 
cálculo, não é motivado por nenhum interessado desejo de 

troca. Diante deste amor de Deus, nós experimentamos uma 
alegria imensa e abrimos-nos ao reconhecimento por aquilo 

que recebemos gratuitamente. Mas somente contemplar 
e agradecer não basta, é necessário seguir o Bom Pastor, 

especialmente aqueles que têm a missão de guia na Igreja, 
como sacerdotes, Bispos, Papas: os pastores “são chamados a 

assumir, não a mentalidade do administrador, mas a de servo, 
à imitação de Jesus que, despojando-se de si mesmo, nos 

salvou com a sua misericórdia”. 
Papa Francisco, 2015, Domingo do Bom Pastor



Sarcófago de Junius Bassus

O anjo e Tobias, Ticiano (detalhe)

Conhecer as ovelhas é obviamente uma ap-
tidão necessária para um pastor, que deve 
distinguir entre muitos animais aqueles que 
fazem parte do seu rebanho. Na linguagem 
de Jesus, é mais do que isso. 
O conhecimento implica uma relação pessoal 
profunda, feita de confiança e de amor. 
Por causa desta relação, Jesus quer dar às ove-
lhas a vida eterna, a comunhão perfeita no 
amor.  Na linguagem do quarto evangelho, 
a vida eterna não começa apenas depois da 
morte; todos os que crêem, que reconhecem 
Jesus como o enviado do Pai, já entraram na 
vida eterna.
A imagem surge naturalmente da vida do 
pastor; é preciso que o rebanho escute a voz 
do seu guardador. 
Mas a expressão “escutar a voz” tem uma lon-
ga história. No Antigo Testamento significa 
obedecer, ser fiel (cf. Deuteronómio 11, 13; 
13, 5.19; 26, 14.17, etc.). 
Um texto particularmente interessante en-
contra-se no livro do Êxodo, no momento 
em que Deus dá a Moisés as suas instruções 
quanto à travessia do deserto e da conquis-
ta da Terra Prometida: “Eis que Eu envio um 

Para os cristãos, o Pastor por excelência é Cristo: Ele recebeu do Pai a missão de conduzir  
o rebanho de Deus… Portanto, Cristo deve conduzir as nossas escolhas.

Quem nos conduz? Qual é a voz que escutamos? A voz da política, a voz da opinião pública,  
a voz do comodismo e da instalação, a voz dos nossos privilégios, a voz do êxito e do triunfo 

a qualquer custo, a voz da novela? A voz da televisão?

Cristo é o nosso Pastor! Ele Conhece as ovelhas e as chama pelo nome, 
mantendo com cada uma delas uma relação muito pessoal.

A existência humana é bem complexa para que se possa vivê-la com segurança absoluta. 
Jesus, porém, oferece a quem O segue a direção exata e a proteção eficaz para evitar os ele-

mentos que podem prejudicar. Afirma o Sl 22(23): “ Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, 
nenhum mal eu temerei;estais comigo…”.

O Divino Pastor é quem pode, realmente, ajudar, salvar e conservar a vida.
Ele afirmou: “Eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância” (Jo 10, 10).

Para distinguir a Voz do Pastor é preciso três coisas: – Uma vida de oração intensa; 
um confronto permanente com a Palavra de Deus e uma participação ativa nos sacramentos, 

onde recebemos a vida, que o Pastor nos oferece.

anjo diante de ti ... Mantém-te atento na sua 
presença e escuta a sua voz ... porque está 
nele a minha autoridade. Mas se escutares a 
sua voz e se fizeres tudo o que Eu falar, Eu 
serei inimigo dos teus inimigos” (23, 20-22). 
Escutar a voz de Jesus, o pastor, é reconhecer 
nele o enviado de Deus, aquele em quem re-
side o Nome divino. Os judeus que recusam 
escutá-lo colocam-se à margem da salvação; 
eles não podem acolher os sinais que o iden-
tificam como o Messias.

A imagem dos carneiros que seguem um 
chefe tem muitas vezes uma conotação ne-
gativa, como lembra a palavra “carneirada”. 
O termo pressupõe que os animais desta es-
pécie são ingénuos e crédulos. 
É por isso que a comparação nascida desta 
representação está longe de ser lisonjeira. 
Mas o evangelho ignora totalmente esta per-
cepção do comportamento animal. 
O verbo “seguir” realça a docilidade daquele 
que ouve a voz do seu pastor. 
Aliás, esse mesmo verbo caracteriza a relação 
do discípulo com o seu mestre. Ser ovelha 
no rebanho de Jesus equivale a ser discípulo.

eSCuTar a vOz De DeuS, O bOM PaSTOr
P. Jérôme Longtin, In Interbible

Que vOz eSCuTaMOS?
Mons. José Maria Pereira, presbiteros


