
Palavra, fé e vida – 25 de abril de 2021

“Naquele tempo, disse Jesus: «Eu sou o Bom Pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas 
ovelhas. 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. O mercenário não se 
preocupa com as ovelhas. Eu sou o Bom Pastor: conheço as minhas ovelhas, e as minhas 
ovelhas conhecem-Me, do mesmo modo que o Pai Me conhece e Eu conheço o Pai; Eu dou a 
vida pelas minhas ovelhas. 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. Por isso o Pai Me 
ama: porque dou a minha vida, para poder retomá-la. 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)

Deus vê o nosso coração, conhece-nos profundamente. Ama-nos e, por isso, o facto de nos 
conhecer e acompanhar a cada momento não nos tira a liberdade. Pelo contrário: seremos tão
mais livres quanto mais nos deixarmos invadir e guiar por Ele.

Hoje celebramos o dia mundial de oração pelas vocações. Todos rezamos uns pelos outros 
para nos fortalecermos na nossa vocação à santidade. Pelo Baptismo somos chamados à vida, 
à Igreja, à santidade. Rezamos para que cada um viva o seu Baptismo plenamente; rezamos 
pelos casais, para que sejam verdadeiramente um só em Cristo; rezamos pelos consagrados, 
para que o seu testemunho de vida desperte mais esperança em todo o povo de Deus; 
rezamos pelos sacerdotes, para que sejam verdadeira presença de Cristo na comunidade; 
rezamos pelos missionários, para que encontrem, semeiem e façam crescer as sementes do 
Evangelho já plantadas em todos os povos da terra. Sim, rezamos. Somos de Cristo e foi Ele 
que disse: «Eu dou a vida pelas minhas ovelhas!»

Eu estou pronto!

Bom dia para todos. Desejo-vos uma santa Páscoa.

P. Mário Campos

Para rezar:

“Bendito o que vem em nome do Senhor!” (da Liturgia da Páscoa)

Para ler:

Actos 4, 8-12; Salmo 117 (118); 1João 3, 1-2; João 10, 1-18.


