ENCONTRO 29 / 30 ABR

Jesus: Porta e Pastor para todos
Oração inicial
«Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do vosso amor.
– Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado;
e renovareis a face da terra.

1º Passo Statio / Preparação
Momento de silêncio.

2º Passo Lectio / Leitura: Que diz o texto?
«Em verdade, em verdade vos digo: quem não entra pela porta no redil das
ovelhas, mas sobe por outro lado, é um ladrão e salteador. 2 Aquele que
entra pela porta é o pastor das ovelhas. 3 A esse o porteiro abre-a e as ovelhas escutam a sua voz. E ele chama as suas ovelhas uma a uma pelos seus
nomes e fá-las sair. 4 Depois de tirar todas as que são suas, vai à frente
delas, e as ovelhas seguem-no, porque reconhecem a sua voz. 5 Mas, a um
estranho, jamais o seguiriam; pelo contrário, fugiriam dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos.»
1

Jesus propôs-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que
lhes dizia.
6

Então, Jesus retomou a palavra: «Em verdade, em verdade vos digo: Eu
sou a porta das ovelhas. 8 Todos os que vieram antes de mim eram ladrões
e salteadores, mas as ovelhas não lhes prestaram atenção. 9 Eu sou a porta.
Se alguém entrar por mim estará salvo; há-de entrar e sair e achará pastagem. 10 O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para
que tenham vida e a tenham em abundância.
7

(Jo 10,1-10)





Para quem fala Jesus?
Quem são os ladrões e salteadores?
O que significa “Quem entrar por mim será salvo”?

3º Passo Meditatio / Meditação: O que me diz o texto?


Nestes versículos Jesus refere vantagens de ser ovelha do seu rebanho. Reflete sobre essas vantagens e o que elas podem trazer
para atua vida.



Como cristãos acreditamos que Deus tudo conhece, por vezes actuamos e oramos como se assim não fosse. Em Jo 10,27 Jesus
afirma:” As minhas ovelhas escutam a minha voz: Eu conheço-as e
elas seguem-me”. Jesus conhece cada uma de suas ovelhas. Este
faco é em sim tranquilizante ou desconfortável?



“As ovelhas escutam a sua voz”, elas “reconhecem a sua voz”.
Como está o teu “escutar” de Deus?



Como distingues a voz de Jesus, o Bom Pastor, de outros apelos, de
propostas enganadoras, que não conduzem à vida plena?

4º Passo Oratio / Oração
O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Em verdes prados me faz descansar
e conduz-me às águas refrescantes.

Reconforta a minha alma
e guia-me por caminhos rectos, por amor do seu nome.
Ainda que atravesse vales tenebrosos,
de nenhum mal terei medo
porque Tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado dão-me confiança.
Preparas a mesa para mim
à vista dos meus inimigos;
ungiste com óleo a minha cabeça;
a minha taça transbordou.
Na verdade, a tua bondade e o teu amor
hão-de acompanhar-me todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor
para todo o sempre.
(Salmo 23)

5º Passo Contemplatio / Contemplação
Procuremos tornar isto mais claro com um exemplo da nossa vida. Nenhum
homem «pertence» a outro como lhe pertence uma coisa. Os filhos não são
«propriedade» dos pais; os esposos não se possuem reciprocamente. Mas
«pertencem-se› de um modo mais profundo do que pertence a um deles,
por exemplo, um objecto de madeira, um terreno ou outra coisa qualquer
que se possa chamar «propriedade». Os filhos «pertencem» aos pais e, no
entanto, são criaturas livres de Deus, cada um som a sua própria vocação,
com a sua própria novidade e unicidade diante de Deus. Pertencem-se não
como posse, mas na responsabilidade. Pertencem-se precisamente pelo
facto de que aceitam reciprocamente tanto no amor como no conhecimento simultaneamente livres e sendo um só nesta comunhão para a eternidade.
De igual modo também «as ovelhas» — que neste caso concreto são pessoas criadas por Deus, imagens de Deus — não pertencem ao pastor como
se fossem coisas; este é o modo como delas se apropriam o salteador e o

ladrão. Aqui está precisamente – a diferença entre o proprietário, o verdadeiro pastor e o salteador: para o salteador, para os ideólogos e os ditadores, os homens são apenas um objecto que eles possuem. Ao contrário,
para o verdadeiro pastor, os homens são seres livres para a verdade e o
amor: o pastor prova ser o seu proprietário precisamente porque os conhece e ama, querendo-os na liberdade da verdade. Pertencem-lhe através
da unidade do «conhecimento», na comunhão da Verdade que é Ele
mesmo. Por isso mesmo, não se serve deles, mas dá a vida por eles. Tal
como caminham juntos o Logos e a encarnação, o Logos e a paixão, assim
também se identificam substancialmente O conhecimento e o dom de si
mesmo.
(Bento XVI. Jesus de Nazaré. Pág. 351-352)

6º Passo Actio / Acção
Durante esta semana presa especial cuidado na escuta da Palavra do
Bom Pastor.

