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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.

Momento de silêncio.

Naquele tempo, disse Jesus: «Eu sou o Bom Pastor. O bom pastor
dá a vida pelas suas ovelhas.
12
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.
13
O mercenário não se preocupa com as ovelhas. 14 Eu sou o Bom
Pastor: conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas conhecemMe, 15 do mesmo modo que o Pai Me conhece e Eu conheço o Pai; Eu
dou a vida pelas minhas ovelhas.
11

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. 17 Por isso o Pai Me ama: porque dou a minha vida, para poder
retomá-la. 18 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». (Jo 10, 11-18)
16

(Tradução litúrgica da Bíblia)





Que caraterísticas possuí o “Bom pastor”? E o não pastor? E um
mau pastor?
Existem outras ovelhas que não são deste redil. A quem se refere Jesus?
Qual a missão de Jesus?



Todos nós temos as nossas figuras de referência, os nossos heróis, os nossos mestres, os nossos modelos. O Evangelho deste
domingo diz-nos que, para o cristão, a nossa figura de referência
é Jesus o "Bom Pastor". Temos outros "pastores" que nos arrastam e que são as referências fundamentais à volta das quais
construímos a nossa existência? O que é que nos conduz e condiciona as nossas opções: Jesus Cristo?



O texto de hoje acentua a identificação total de Jesus com a vontade do Pai. É também essa a minha atitude de vida?

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)

Nesse Domingo a Igreja é convidada a rezar pelas vocações. Eis algumas do Papa Francisco para esse dia:
“Não poderemos descobrir a chamada especial e pessoal que Deus
pensou para nós, se ficarmos fechados em nós mesmos, nos nossos
hábitos e na apatia de quem desperdiça a sua vida no círculo restrito
do próprio eu, perdendo a oportunidade de sonhar em grande e tornar-se protagonista daquela história única e original que Deus quer
escrever connosco.
(...) A alegria do Evangelho, que nos abre ao encontro com Deus e os
irmãos, não pode esperar pelas nossas lentidões e preguiças; não nos
toca, se ficarmos debruçados à janela, com a desculpa de continuar

à espera dum tempo favorável; nem se cumpre para nós, se hoje
mesmo não abraçarmos o risco duma escolha. A vocação é hoje! A
missão cristã é para o momento presente! E cada um de nós é chamado – à vida laical no matrimônio, à vida sacerdotal no ministério
ordenado, ou à vida de especial consagração – para se tornar testemunha do Senhor, aqui e agora.
(...) O Senhor continua hoje a chamar para O seguir. Não temos de
esperar que sejamos perfeitos para dar como resposta o nosso generoso «eis-me aqui», nem assustar-nos com as nossas limitações e
pecados, mas acolher a voz do Senhor com coração aberto. Escutála, discernir a nossa missão pessoal na Igreja e no mundo e, finalmente, vivê-la no «hoje» que Deus nos concede”.
(Mensagem do Papa Francisco para o 55º Dia Mundial de Oração pelas vocações. 2018)

Tempo de Páscoa. Tempo de desconfinamento físico e espiritual.
Tempo para regresso ao presencial. Tempo para discernir como ser
igreja nos tempos que correm.
Promove pequenos encontros de partilha e reflexão sobre o modo
como ser igreja de Jesus em tempos de pandemia.

