
Palavra, fé e vida – 26 de abril de 2021

“Naquele tempo, disse Jesus: «Em verdade, em verdade vos digo: Aquele que não entra 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 apresentou-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 salteadores, mas as ovelhas não os escutaram.
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».” (Jo 10, 1-10)

Jesus apresenta-Se como Bom Pastor. Desperta-nos muita alegria pensar em Deus dessa 
forma: conhecemos a sua voz, Ele conhece-nos e chama-nos pelo nome. Sim, Deus sabe a 
nossa história, viveu a nossa história por dentro, junto connosco, sofreu quando sofremos, 
alegrou-Se quando nos alegrámos, despertou em nós esperança e vontade de superação. E, o 
melhor de tudo, é saber que está ao nosso alcance a vida em abundância.

Eu estou pronto!

Bom dia para todos. 

P. Mário Campos

Para rezar:

“A minha alma tem sede do Deus vivo!” (Sl 41)

Para ler:

Actos 11, 1-18; Salmo 41 (42); João 10, 1-10.


