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O Bom Pastor (4º Dom Páscoa)
Introdução:
O 4o Domingo de Páscoa é conhecido como o "Domingo do
Bom Pastor. PASTOR é aquele que vai à frente do rebanho
para lhe indicar o caminho, e para o conduzir às pastagens e às
nascentes de água.
No Antigo Testamento esta imagem era muito familiar ao povo
judeu.
Muitos personagens foram pastores: Jacob, Moisés, David...
Frequentemente Israel é comparado a um rebanho, do qual
Deus é o Pastor.
O profeta Ezequiel afirma que o próprio Deus assumirá a
condução do seu povo.
Ele porá à sua frente um Bom Pastor, que o livrará da
escravidão e o conduzirá à vida.
Essa promessa cumpriu-se em Jesus. (desenvolver….)
A 1ª Leitura narra a reacção dos judeus e dos pagãos à
pregação de Paulo e Barnabé (At 13,14.43-52) :
- Os Judeus pensavam que só eles é que eram de Deus, e que
só eles é que sabiam toda a verdade acerca de Deus...
- eram ovelhas fechadas, que ficavam indiferentes às propostas
cristãs; não queriam nada com Cristo, nem com o ensinamento
dos Apóstolos.
- Pelo contrário, os pagãos (os estrangeiros) corresponderam
com alegria e entusiasmo, à pregação dos Apóstolos: eram
ovelhas atentas à voz do Pastor e dispostos a segui-lO….
A 2ª Leitura, do livro do Apocalipse, apresenta a meta final do
Rebanho: O Cordeiro será o Pastor e conduzirá as ovelhas às
fontes da água vivificante.

A multidão de que se fala nesta leitura representa aqueles que,
tendo tantas vezes uma história pessoal complicada e uma
caminhada de fé nem sempre exemplar, estão abertos à
novidade de Deus e se deixam guiarpor Ele.
No Evangelho, Cristo apresenta-se como o "BOM PASTOR".
O texto é uma Catequese sobre a Missão de Jesus...
Na Parábola, vemos duas atitudes:
1º. A Atitude do Pastor (Cristo):
- "Dá a vida pelas ovelhas..."
- conhece as suas ovelhas: "Eu conheço as minhas
ovelhas..."
- cuida delas: "Nunca se perderão, ninguém irá arrancá-las
das minhas mãos"
Hoje, muita gente fica perturbada diante da falta de sacerdotes
na Igreja... E também das crises e confusões, que por aí
andam… Mas, a verdade é que a Igreja não está confiada
apenas nas mãos de pastores humanos... nos padres…
Estes são apenas instrumentos, necessários e imperfeitos, do
único Pastor que é Cristo.
Podemos ter confiança, porque Cristo garante-nos: "Eu mesmo
dou a vida pelas minhas ovelhas... e ninguém as vai arrancar
das minhas mãos..." Quer isto dizer que Cristo fará o que os
seus sacerdotes não conseguirem, ou não souberem fazer...

Quem são os "Verdadeiros Pastores"?
Hoje, mesmo fora da Igreja, muitos se apresentam como
Pastores... prometendo vida, conforto, felicidade...
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- Em quem devemos confiar?
Quem são os "verdadeiros Pastores"?
- Cristo: é o único Pastor dos cristãos e da Igreja, na qual os
demais pastores são apenas instrumentos.
- Instrumentos de Cristo Pastor são também as pessoas que
presidem e animam as nossas comunidades cristãs: Bispos,
Padres, Ministros da Palavra de Deus... apesar dos seus
limites e das suas imperfeições;
- mas o único Pastor, que devemos escutar e seguir sem
condições, é Cristo.
- Instrumentos de Cristo são também as pessoas que ensinam
a mensagem de Cristo:
. Os pais, os mestres, catequistas...
. Os companheiros de trabalho que se comportam com
honestidade,
. A mãe, que marcada pela dor, tudo suporta com paciência e
com amor,
. O Pai que educa o filho para o perdão, para a reconciliação,
para a sinceridade, para a partilha...
Quem são as ovelhas deste Rebanho?
- Serão só os que foram batizados e estão associados a uma
associação da paróquia?
- Serão só os "fiéis", que obedecem à palavra do padre?
- Serão só os que freqüentam regularmente a igreja?

pratica a justiça,
a fraternidade,
a partilha dos bens,
a hospitalidade,
a fidelidade,
a sinceridade;
É aquele que
recusa à violência,
perdoa aos inimigos,
e se compromete com a paz.
Todas estas pessoas que assim procedem são ovelhas do
rebanho de Cristo... são pessoas que amam a Deus sem o
saberem...
Sejamos ovelhas conscientes,
dando testemunho da nossa fé,
dando testemunho duma Igreja cada vez mais viva,
seguindo sempre a voz do Pastor que é Cristo.
Nota: Lembrar que começa hoje a 26ª Semana da Vida, até dia 19.
Oração do Papa Francisco:
“Curai, Senhor a nossa vida, para que semeemos a beleza e não a poluição, nem a
destruição. Obrigado porque estais connosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor,
na nossa luta pela justiça, o amor e a paz.

Adaptado de
Pe. Antonio Dalla Costa

NÃO! OVELHAS do rebanho de Cristo são todas as pessoas
que escutam a sua voz... O seguem… e O procuram imitar...
Pode ser discípulo do bom Pastor também aquele que, embora
não conheça Cristo, se sacrifica pelo pobre, imitando Cristo.
É também seu discípulo aquele que

