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Do Evangelho de São João

“Eu sou a porta das ovelhas”

Disse Jesus: «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 seguem-no, porque
conhecem a sua voz. Se for um
estranho, não o seguem, mas fogem
dele, porque não conhecem a voz
dos estranhos». Jesus apresentoulhes esta comparação, mas eles não
compreenderam o que queria
dizer. Jesus continuou: «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».

1. Estamos diante de um dos ícones bíblicos
mais belos: o ícone do bom pastor. Numa
diocese marcada pela vida do campo, esta
imagem ainda nos pode dizer algo. Mas será
que nos grandes centros urbanos, onde se
desconhecem os trabalhos campestres ainda
fará sentido utilizar esta imagem? Talvez seja
importante percebermos melhor esta imagem bíblica que já existia antes de Jesus. De
facto, no Médio Oriente o soberano era
imaginado como um pastor, a tal ponto que o
termo ‘pastorear’ era utilizado no sentido de
‘gover-nar’. Jesus acaba por se apresentar
como Pastor e, desde os primeiros séculos, a
Igreja utilizou esta imagem para falar de
Cristo, pois ela recordava aquela promessa
de Deus ao povo de Israel, feita no tempo de
Ezequiel: Ele mesmo se compromete a ser o
Pastor do seu povo (Ez 34). Mas que tipo de
pastor?

Actos 2, 14a. 36-41
1 Pedro 2, 20b-25

Salmo 22 (23)
João 10, 1-10

(Jo 10, 7)

2. Nesta passagem Jesus identifica-se com o pastor
que entra no recinto (em grego, ‘aulé’) passando
pela porta. Com esse termo, que significa também o
‘pátio do Templo’, Jesus identifica-se como o pastor
de todo o povo de Israel. É, portanto, o Pastor da
Igreja, mas, ao mesmo tempo, a ‘porta’. Mas de que
modo é a ‘porta’ e ‘pastor’ em simultâneo? O
aprisco era o recinto fechado onde se guardavam as
ovelhas durante a noite. Por norma não tinha porta.
A porta era o pastor que se sentava na entrada
estreita. Ele era a porta porque era o guardião e
decidia quem tinha acesso às ovelhas e quem ficava
longe do rebanho. Assim Jesus é o Pastor e, ao
mesmo tempo, a Porta que indica o caminho, como
adiante dirá: “Eu sou o caminho, a verdade e a
vida” (Jo 14, 6), e noutra passagem se apresenta
como a porta estreita (Mt 7, 14).
3. Para atravessar a porta, o evangelista apresenta
as atitudes que o rebanho diante de Cristo, bom
pastor, deve ter. E fá-lo com dois verbos: escutar e
seguir. Estes termos designam as características
fundamentais de quem pretende seguir o Senhor. Só
quem está atento à voz do Senhor está capacitado
para O seguir. Da escuta atenta deriva a atitude
decisiva do cristão: seguir Jesus. A fé cristã não
consiste em saber umas coisas que se aprendem na
catequese da infância e adolescência. Ela exige a
adesão a Jesus. Exige que se passe pela porta que
Ele é, e que se deixe conduzir como o pastor que é.
Exige-se que sejamos rebanho, e que estejamos
dispostos a percorrer esse caminho com o Pastor
que é porta e caminho. Estaremos nós dispostos a
percorrê-Lo?
Senhor Jesus, que conheces e chamas cada um
pelo nome, faz-nos capazes de reconhecer a
Tua voz. Tu que és a porta segura, protege-nos dos perigos. Tu que és o caminho, guia-nos pelas veredas da vida. Dá-nos coragem
para te seguir, mesmo quando o caminho é
íngreme e estreito. Amén.
Evangelho do Domingo V da Páscoa: João 14, 1-12

Papa Francisco:

“Vós, que estais prestes a ser

ordenados presbíteros, lede e
meditai assiduamente a Palavra
do Senhor, para acreditar
naquilo que já lestes, ensinar
o que aprendestes na fé
e viver quanto ensinastes.
E este seja o alimento do
Povo de Deus; que as vossas
homilias não sejam tediosas;
que as vossas homilias
cheguem ao coração
das pessoas, porque saem
do vosso coração, porque
quanto lhes dizeis é aquilo
que vós mesmos tendes
no coração. É assim que se
comunica a Palavra de Deus,
e é deste modo que a vossa
doutrina será alegria e ajuda
para os fiéis de Cristo;
o perfume da vossa vida será
o testemunho, uma vez que
o exemplo edifica, mas as
palavras sem um paradigma
são vazias, são ideias que nunca
chegam ao coração e até
fazem mal: não fazem bem!
Quando vós celebrais a Missa
reconhecei aquilo que fazeis.
Não o façais de modo
apressado!
Conscientes de terdes sido
escolhidos entre os homens
e constituídos a seu favor para
atender as coisas de Deus,
cumpri com alegria e caridade
sincera a obra sacerdotal de
Cristo, com a única intenção
de agradar a Deus, e não a vós
mesmos. É negativo quando um
sacerdote vive para agradar a si
mesmo e se pavoneia!
Homilia do Papa na Missa da Ordenação
de novos Padres, Roma, 26.04.2015

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
No tribunal:
- Minha senhora, quantos anos tem?
- Meritíssimo senhor juiz, já contei vinte
e quatro primaveras.
- De acordo. E agora veja se se lembra
em que ano deixou de as contar…
———
O médico ao paciente:
- Diga-me: o senhor já teve alguma coisa
na caixa toráxica?
- Não, senhor doutor. As minhas
poucas poupanças sempre estiveram
na Caixa Agrícola.
———
O médico ao paciente:
- E pronto: deixo-lhe, então, este
medicamento para o senhor tomar
sempre antes da comida.
- E o senhor doutor não pode deixar
também comida para eu tomar
depois do remédio?
———
Diz o Mário ao Pedro:
- Sou mesmo azarado. Repara que na
sexta-feira, dia 13, perdi o relógio e a
carteira! Nesse dia foram só desgraças!
- Vê o lado positivo: pensa na alegria
e na sorte de quem os encontrou!
———
O patrão:
- É verdade que lhe prometi um
aumento salarial. Mas com a condição
de o senhor não me desagradar…
- E quando é que lhe desagradei, patrão?!
- Agora mesmo, com este pedido!
Soluções do Boletim nº 24, de 26.04.2020:
1) O ouriço, porque tem três anos e picos. 2) Porque
não têm travões. 3) O pato fica viúvo. 4) Sentou-se.
5) Porque matou a sede. 6) Porque tem medo de levar
na tromba. 7) Porque foi barrada! 8) Porque tinha bolsa.
9) É a zebra, que ainda é a preto e branco. 10) Porque
têm o pé chato.

Sabedoria …
* Saber falar é o orgulho de muitos;
saber calar é uma sabedoria de poucos;
saber escutar é uma generosidade de
pouquíssimos. (S. João da Cruz)
* Uma boa reputação é preferível a uma
grande fortuna. (provérbio judaico)
* Quem perde a honestidade já não tem
nada a perder (Lyly)
* A felicidade é como o sol: sorri e depois
põe-se. (provérbio português)
* Nada contentará quem não se contenta
com pouco. (provérbio grego)
* O amor é como a lua: quando não cresce,
mingua. (provérbio português)
* As crianças têm mais necessidade de modelos de vida que de repreensões. (J. Joubert)
* Com Deus o mundo é um mistério; sem
Deus o mundo é um absurdo. (S. Solero)

Papa Francisco denuncia
perseguições religiosas
O Papa Francisco denunciou as recentes
perseguições contra os cristãos, evocando
as “ditaduras europeias” do século XX e os
mártires actuais, “mais do que nos
primeiros séculos”. “É doloroso lembrar
que, neste momento, há muitos cristãos
que sofrem perseguições em várias partes
do mundo. Temos de esperar e rezar para
que a sua tribulação acabe, quanto antes”,
declarou na passada quarta-feira. Francisco
convidou todos os católicos a mostrar a
sua “proximidade” aos “irmãos e irmãs”
que sofrem com a violação do direito da
liberdade religiosa. “Estes cristãos são os
membros ensanguentados do corpo de
Cristo, que é a Igreja”, acrescentou. O Papa
sustentou que “ter uma vida coerente com
o Evangelho atrai a perseguição das pessoas”, mas alertou ainda para o “desprezo”
que deriva da falta de compromisso dos
cristãos com o Evangelho.
(Agência Ecclesia)

Papa convida a ler o Evangelho
e a rezar o Terço todos os dias
O Papa Francisco renovou o convite a
todos os católicos para que tenham sempre consigo o Evangelho, no bolso, nas
malas, “fisicamente” perto de cada um. “É
muito importante ter o hábito de ler o
Evangelho, alguns minutos, todos os dias”,
referiu, no final da oração da oração do
‘Regina Caeli’, no passado Domingo.
Depois Francisco renovou o seu apelo a
rezar o terço durante o mês de Maio,
dedicado à Virgem Maria.
Francisco recordou ainda que publicou uma
breve carta, para “convidar todos os fiéis a
rezar o santo Rosário, neste mês, juntos,
em família, ou sozinhos”.
(Agência Ecclesia)

Domingo das Vocações

D. António Azevedo, bispo de Vila Real e
presidente da Comissão Episcopal das
Vocações e Ministérios (CEVM), na sua
mensagem para este dia admitiu que o
“contexto diferente do habitual” obriga a
que este Domingo seja perspectivado de
“um modo diferente e mais criativo”.
“Sugerimos que a oração pelas vocações
tenha, antes de mais, um sentido de
gratidão. Damos graças a Deus pela
vocação como dom da graça divina e por
tantas vocações que enriquecem a Igreja, a
começar pelas dos sacerdotes e dos
consagrados e consagradas”.
D. António saúda também quem assume a
sua profissão como “uma verdadeira vocação”, que leva a entregar-se “totalmente a
cuidar dos outros, como são os casos dos
profissionais de saúde, dos cuidadores nos
lares ou em casa e dos voluntários em
várias instituições e projectos”.
“Neste espírito de gratidão há ainda um
lugar especial para todas as famílias que são
fiéis à sua vocação de comunidades de vida,
amor e fé. E, dada a feliz coincidência deste
Domingo coincidir com o Dia da Mãe,
agradecemos a Deus o dom que representa cada mãe, de modo especial as que
assumem a maternidade como uma grande
vocação”, escreveu.
D. António Azevedo lembra que o recolhimento de tantas pessoas pode gerar um
“clima de maior silêncio” e ajudar a “uma
oração pelas vocações como verdadeiro
espaço de escuta”. “Rezemos com fé e com
a consciência de que a nossa oração, feita
em espírito de comunhão, tem muita
força”, conclui o bispo responsável pelas
Vocações em Portugal.
(Agência Ecclesia)

Ouça o programa “Estrela da Manhã” na RCB: todos os Domingos entre as 10h00 e as 11h00

