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1. introDução 
Este é o dia do Bem Amado e For-
moso Pastor. Nele se cruza a beleza 
da vida na fidelidade ao Bom Pastor 
com a dimensão do sofrimento que 
percorre as nossas vidas quando 
vividas com o Bom Pastor. É o tema 
central que a Palavra de Deus põe 
hoje à nossa reflexão com a dupla 
face da alegria e da cruz.

Títulos de Jesus
Jesus é o  Senhor, o Cristo, o Crucifi-
cado. É a conclusão de Pedro. Com 
estes títulos, a pregação apostólica 
atinge o cimo da montanha, a pleni-
tude.
“Cristo” designa o Rei Messias, o 
personagem  mais importante na 
história da salvação.
“Senhor” traduz Yahveh, o nome pró-
prio de Deus, e o mesmo para Jesus, 
na esfera da divindade.
“Jesus é o Senhor”. Foi o título que 
escolhemos para orientar a Comuni-
dade de Vida. (Ver Rm 10,9;1 Cor 12,3, Col 2,6) 
“Crucificado” leva-nos à humilhação 
suprema consentida por Cristo. O 
Crucificado e o Glorificado não são 
senão uma e a mesma pessoa.
Toda a vida cristã consiste em “dar 
a sua vida por Nosso Senhor Jesus 
Cristo” (At 15,26).

2. atos 2,14a.36-41
No dia de Pentecostes, Pedro, de 
pé, com os onze Apóstolos, ergueu 



a voz e falou ao povo: «Saiba com 
absoluta certeza toda a casa de Israel 
que Deus fez Senhor e Messias esse 
Jesus que vós crucificastes». Ouvin-
do isto, sentiram todos o coração 
trespassado e perguntaram a Pedro e 
aos outros Apóstolos: «Que havemos 
de fazer, irmãos?» Pedro respondeu-
-lhes: «Convertei-vos e peça cada um 
de vós o Batismo em nome de Jesus 
Cristo, para vos serem perdoados os 
pecados. Recebereis então o dom do 
Espírito Santo, porque a promessa 
desse dom é para vós, para os vossos 
filhos e para quantos, de longe, ouvi-
rem o apelo do Senhor nosso Deus». 
E com muitas outras palavras os 
persuadia e exortava, dizendo: «Sal-
vai-vos desta geração perversa». Os 
que aceitaram as palavras de Pedro 
receberam o Batismo, e naquele dia 
juntaram-se aos discípulos cerca de 
três mil pessoas.

2.1 Comentário
Manifestações no Pentecostes 
Tal como se descreve nos Atos dos 
Apóstolos, o Pentecostes é a Festa do 
nascimento do novo Povo de Deus 
- a Igreja. Celebra a inauguração dos 
últimos tempos» (cfr. Ap 22,15) em que 
Cristo, o «rio da Vida», se transforma 
em vida eterna para quantos n’Ele 

crerem. Eis, mais concretamente nes-
te texto do Pentecostes, os símbolos 
bíblicos empregados: «Um rumor 
semelhante a uma forte rajada de 
vento» (Act 2,2): A afinidade do Espírito 
com o vento é descrita pela Bíblia em 
narrações diversificadas, em virtude 
das semelhanças da ação do Espírito 
com o fenómeno do vento (cfr. 1 Rs 19,11-

12; Ez 37,9; Jo 3,8; 20,22; etc.). A procedência 
— «lá do céu» — simboliza a origem 
divina da força do Espírito, porque o 
«céu» é a morada de Deus. «Apare-
ceu-lhes uma espécie de línguas de 
fogo» (Act 2,3): O fogo é outro símbolo 
bíblico, frequente nas teofanias para 
exprimir o carácter inacessível e a 
santidade de Deus (cfr. Gn 15,17; Ex 3,2; Dt 

4,5; etc.). «E começaram a falar outras 
línguas» (Act 2,4): Este fenómeno é o 
símbolo principal da comunicação 
especial do Espírito, de Quem pro-
cede a capacidade dos Apóstolos 
para pensar, sentir e falar de maneira 
extraordinária e surpreendente. Isto 
verificou-se frequentemente nos Pro-
fetas (cfr. 1 Rs 18,12; 2 Rs 2,16; Ez 3,12-14; 8,3; Dan 

14,35). «Cada qual os ouvia falar na sua 
própria língua» (Act 2,6): Neste símbolo 
há uma antecipação da missão uni-
versal da Igreja, que deve restaurar 
a unidade do género humano pela 
ação do Espírito. Unidade descrita 
pelo pecado narrado em Gn 11 — rela-
to da torre de Babel. «Judeus piedo-
sos provenientes de todas as nações 
do universo» (Act 2,5): A enumeração 
dos povos de Oriente a Ocidente, 
em número de doze, é o símbolo da 
universalidade da missão dos Doze 
Apóstolos que devem levar a Boa 



Nova até aos confins do mundo, pela 
ação do Espírito.

3. ii Leitura 
1 PeDro 2,20B-25

Leitura da Primeira Epístola de São 
Pedro. Caríssimos: Se vós, fazendo 
o bem, suportais o sofrimento com 
paciência, isto é uma graça aos olhos 
de Deus. Para isto é que fostes cha-
mados, porque Cristo sofreu também 
por vós, deixando-vos o exemplo, 
para que sigais os seus passos. Ele 
não cometeu pecado algum e na 
sua boca não se encontrou mentira. 
Insultado, não pagava com injúrias; 
maltratado, não respondia com 
ameaças; mas entregava-Se Àquele 
que julga com justiça. Ele suportou 
os nossos pecados no seu Corpo, no 
madeiro da cruz, a fim de que, mortos 
para o pecado, vivamos para a justi-
ça: pelas suas chagas fomos curados. 
Vós éreis como ovelhas desgarradas, 
mas agora voltastes para o pastor e 
guarda das vossas almas.

3.1 Comentário
O sacramento do sofrimento
Diz Elisabeth Leseur: Creio que o 
sofrimento foi dado por Deus ao 
homem envolto num mistério de 

grande amor e de misericórdia. Creio 
que Jesus Cristo transformou e qua-
se divinizou o sofrimento. Creio que 
o sofrimento é fecundo, nas palavras 
e ações. Há grandes correntes de 
sofrimento, de méritos e de amor nas 
palavras e ações. As dores íntimas, e 
ínfimas, mesmo os esforços ligeiros 
podem trazer o espírito do homem à 
luz, à paz e à santidade”.

4. eVangeLho Jo 10,1-10
Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São João. Naquele 
tempo, disse Jesus: «Em verdade, em 
verdade vos digo: Aquele que não en-
tra 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 apresen-
tou-lhes esta comparação, mas eles 
não compreenderam o que queria 
dizer. Jesus continuou: «Em verdade, 
em verdade vos digo: Eu sou a porta 
das ovelhas. Aqueles que vieram 
antes de Mim são ladrões e saltea-
dores, mas as ovelhas não os escu-
taram. 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».

4.1 Comentario
Vocações. Na tradição da Igreja, o IV Domingo da Páscoa é chamado sempre 
Domingo do Bom Pastor. A Igreja consagra-o à oração pelas vocações. O 
Evangelho descreve, de uma forma muito bonita, a alegoria do Bom Pastor, 
fazendo compreender que o verdadeiro Pastor é Cristo, a quem se referem 
todos aqueles que, por vocação, aceitam ser pastores na vida da Igreja. Tudo 
converge para uma grande oração pelos sacerdotes e por uma chamada à 
oração para que muitos aceitem a vocação sacerdotal, religiosa e missionária. 
(Feytor Pinto) 

5. meDitação

Precisamos de quem cuide de nós. Precisamos de quem nos acompanhe 
em muitas tribulações e perigos, para vencer as trevas, o medo, a solidão. 
Precisamos de quem saiba o nosso nome, nos compreenda e ame como 
somos, nos procure quando nos perdemos, nos ajude a progredir quando nos 
cansamos no caminho do bem e da retidão. Cristo cuida de nós e convida-nos 
a cuidarmos uns dos outros: “A sair de nós mesmos, a procurar os afastados, 
e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos” (EG 25) (D. 

Manuel Pelino Domingues).

Os Papas que canonizaram Fátima
As relações dos vários pontificados com o santuário português foram dife-
rentes ao longo deste século, mas as diversas visitas e declarações papais 
tornaram-se um elemento decisivo para o sucesso e a consagração eclesial e 
internacional do lugar de peregrinação. Pio XII viu um “milagre do sol”, Paulo 
VI veio como peregrino da paz, João Paulo II leu no “segredo” a previsão do 
atentado que sofrera. Ratzinger colocou racionalidade na fervura das apari-
ções, falando antes de visões interiores; mas, enquanto Papa Bento XVI, veio 
dizer que seria uma ilusão pensar que “a missão profética de Fátima esteja 
concluída”. (António Marujo, Visão)

Fátima terá o seu máximo esplendor na canonização
de Jacinta e Francisco Marto na canonização realizada

pelo Papa Francisco a 13 de Maio de 2017
Uma loucura de fé e de amor ao Deus dos céus

(J. Rocha Monteiro) 


