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Mensagem do  noss o  Bis po   

A missão materna de Maria  

“Minha Mãe e meus irmãos 

são aqueles que ouvem a Palavra de Deus e a põem em prática” (Lc 8, 21). 

 1. Temos Mãe! Jesus no Calvário deu-nos uma Mãe: “Jesus viu sua Mãe e, ao lado 

d’Ela, o discípulo que Ele amava. Então disse a sua Mãe: ‘Mulher, eis aí o teu filho!’ 

Depois disse ao discípulo: ‘Eis aí a tua Mãe!’” (Jo 19, 26-27). 

É no calvário que Maria assume a missão espiritual, que exerce sempre em 

benefício e favor dos cristãos e da humanidade inteira. A missão materna de Maria, 

em ordem à graça, é de natureza espiritual, sobrenatural; nada tira ao mérito 

atribuído à única mulher que, na humanidade, foi isenta do pecado original, pois Ela é a 

cheia de graça, a quem a Igreja não cessa de proclamar: “todas as gerações me chamaram bem-aventurada” (Lc 1, 

48). 

Deus escolheu Maria e confiou-lhe a missão de ser a Mãe de Jesus, o Salvador do mundo, segundo a carne. Ao 

receber no seu ventre o Verbo de Deus, Aquele, sendo de natureza divina, assume a natureza humana. Assim, Ela 

torna-se a Mãe do próprio Filho de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo.  

O seu próprio Filho confiou-lhe a missão de cuidar de todos nós, dos cristãos e não cristãos, de todas as pessoas 

de boa vontade em busca da verdade. Ela manifesta permanentemente a sua preocupação solícita por todos. Ela 

oferece os seus cuidados de Mãe pela conversão dos pecadores, que neste vale de lágrimas peregrinam rumo ao 

encontro com Deus. Como Mãe, está atenta às necessidades dos irmãos de seu Filho, que ainda peregrinam na terra 

durante este tempo sombrio de calamidade, de flagelo e sofrimento provocado pelo Covid-19. 

Ao longo da História da Igreja e nesta vivência do tempo de pandemia, os cristãos não deixaram de invocar a Mãe 

do Céu, pedindo-lhe o seu auxílio e protecção: “À vossa protecção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis 

as nossas súplicas, em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Ámen!” 

Esta oração tão antiga é a segunda a Nossa Senhora, depois da Ave-Maria ter sido pronunciada na Anunciação 

pelo Arcanjo São Gabriel a Maria de Nazaré e continuada por Santa Isabel, durante o encontro da visitação de Maria a 

sua casa. Vamos pedir Àquela que é a Mãe de Jesus e que está sempre presente na nossa vida que nos mostre o seu 

carinho e a sua ternura de mãe. Presente, ajuda-nos nas nossas necessidades e nos perigos que nos assaltam ao 

longo da vida, como nos ensinava São João Paulo II, que entregou toda a sua vida a Cristo, pelas mãos de Maria: 

“Totus Tuus Maria”.                                                                                                                    (continua na última página) 
 

 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
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».  

1ª Leitura | Act 2, 14a. 36-41 

« Deus fê-l’O Senhor e Messias.» 

Salmo Responsorial | Sl 22 (23) 

O Senhor é meu pastor: nada me faltará. 

2ª Leitura | 1 Pedro 2, 20b-25 

« Voltastes para o pastor e guarda das vossas almas.» 

Evangelho | Jo 10, 1-10 

« Eu sou a porta das ovelhas.» 
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… para a vida. 
 

 

O 4º Domingo da Páscoa é considerado o “Domingo do Bom Pastor”, pois todos os anos a 
liturgia propõe, neste domingo, um trecho do Evangelho segundo João, no qual Jesus é 
apresentado como “Bom Pastor”. É, portanto, este o tema central que a Palavra de Deus põe 
hoje à nossa reflexão. 

A primeira leitura traça, de forma bastante completa, o percurso que Cristo, “o Pastor”, desafia 
os homens a percorrer: é preciso converter-se, isto é, deixar os esquemas de escravidão, ser 
baptizado, isto é, aderir a Jesus e segui-l’O, e receber o Espírito Santo acolhendo no coração a vida 
de Deus e deixar-se recriar, vivificar e transformar por ela. Este texto apresenta-nos, sobretudo, 
uma catequese acerca da atitude correcta para acolher a proposta de salvação que Deus faz aos 
homens, por intermédio dos discípulos de Jesus. Os homens e mulheres que, no dia do Pentecostes, 
escutam o discurso de Pedro representam a comunidade do antigo Povo de Deus, destinatária 
primeira desse kerigma que a comunidade cristã primitiva é chamada a propor. Pedro, em nome da 
comunidade cristã, convida a comunidade do antigo Povo de Deus a reconhecer que rejeitou o 
“Senhor”, o “Messias” e a tirar daí as devidas consequências. 

A segunda leitura apresenta-nos também Cristo como “o Pastor” que guarda e conduz as suas 
ovelhas. O autor deste texto insiste, sobretudo, em que os crentes devem seguir esse “Pastor”. No 
contexto concreto em que a leitura nos coloca, seguir “o Pastor” é responder à injustiça com o 
amor, ao mal com o bem. No centro da catequese que aqui nos é proposta pelo autor da Primeira 
Carta de Pedro, está o exemplo de Cristo: Ele sofreu sem ter feito mal nenhum; maltratado pelos 
inimigos, não respondeu com agressão e vingança; pelo dom da sua vida, eliminou o pecado que 
afastava os homens de Deus e uns dos outros; por isso, Ele é o Pastor que conduz e guarda os 
crentes e do exemplo de Cristo, o autor da carta tira as consequências para a vida dos cristãos. 

O Evangelho apresenta Cristo como “o Pastor”, cuja missão é libertar o rebanho de Deus do 
domínio da escravidão e levá-lo ao encontro das pastagens verdejantes onde há vida em plenitude, 
ao contrário dos falsos pastores, cujo objectivo é só aproveitar-se do rebanho em benefício próprio. 
Jesus vai cumprir com amor essa missão, no respeito absoluto pela identidade, individualidade e 
liberdade das ovelhas. 

O texto do Evangelho, Jesus apresenta-se preferencialmente como “o Pastor”, cuja acção se 
contrapõe a esses dirigentes judeus que se arrogam o direito de pastorear o “rebanho” do Povo de 
Deus, mas sem serem “pastores”. Jesus não usa meias palavras: os dirigentes judeus são ladrões e 
bandidos, que se servem das suas prerrogativas para explorar o Povo e usam a violência para o 
manter sob a sua escravidão. Como é que Jesus exercerá a sua missão de “pastor”? Em primeiro 
lugar, irá chamar as “ovelhas”. Não obrigará ninguém a responder-Lhe; mas os que responderem ao 
seu chamamento farão parte do seu “rebanho”. A esses, Jesus conduzi-los-á “para for a, Ele indica-
lhes o caminho, pois Ele próprio é “o caminho” que leva à vida plena. As “ovelhas” seguem-n’O: 
“seguir” traduz a atitude do discípulo, convidado a seguir Jesus no caminho do amor e do dom da 
vida, a fazer d’Ele a sua referência fundamental, a aderir a Ele de todo o coração. As “ovelhas” 
“escutam a sua voz”, porque sabem que só a voz de Jesus as conduz, com segurança, ao encontro 
da vida definitiva! 

 

 Atrevemo-nos a seguir o nosso "Pastor" (Cristo) no caminho exigente do dom da 
vida, ou estamos convencidos que esse caminho não leva aonde nós 

pretendemos ir? 
  



Da Palavra… 

 

 

(continuação da primeira página) 

A devoção a Nossa Senhora tem sido, para os cristãos ao longo dos séculos, uma âncora, à qual todos nos agarramos 

nas horas difíceis, e um porto de esperança, em tempos de dificuldades, porque “Ela é verdadeiramente a Estrela-do-

mar”. No Ano Santo Mariano celebrado, o Papa São João Paulo II publicou a Encíclica Redemptoris Mater, e, mais tarde, no 

Ano do Rosário, publicou uma “Carta sobre o valor do Rosário”, onde afirmou que o terço era a sua oração predilecta. 

Posteriormente, o Papa Francisco mostrou a sua devoção à Mãe de Jesus e, como Pastor da Igreja Universal, pediu 

que na praça de São Pedro, repleta de fiéis, no Ano da Misericórdia durante a celebração solene da Eucaristia, estivesse 

presente a veneranda imagem de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, que se venera na Capelinha das Aparições. Na 

praça de São Pedro, no Vaticano, o Papa Francisco renovou a consagração da Igreja e do mundo a Nossa Senhora, na 

riqueza do seu Coração Imaculado. 

Após tantos ensinamentos sobre Nossa Senhora, peregrinou a Fátima para canonizar os pastorinhos São Francisco e 

Santa Jacinta Marto. Nessa ocasião, pronunciou uma solene homilia, proferindo palavras de bênção e de apelo à Igreja e à 

humanidade, e proclamando com alegria, fé e esperança: “Temos Mãe!” Uma Mãe, de coração grande, cheia de ternura e 

de amor, de graça e de paz, de perdão e de misericórdia, de proximidade e de compaixão, de presença e intercessão.  

Maria, como Mãe, é ainda refúgio dos pecadores e consolação dos aflitos. Por isso, lembramos a sua aparição de 

Junho de 1917, quando mostrou o seu coração aos pastorinhos e disse à Lúcia: “O meu Imaculado Coração será o teu 

refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus”. 

Maria, como Mãe, está sempre preocupada com o bem da Igreja e da humanidade, para que aconteça a construção da 

verdadeira paz, o bem comum e maior para todos, o chamamento dos pecadores à conversão, a ajuda à Igreja que sofre e 

é perseguida, a libertação das nações aniquiladas, a renovação e vivência da fé na vida dos cristãos, a salvação de todos e 

de todo o género humano e a promoção do bem comum universal. 

 2. O mês de maio inicia com a celebração litúrgica da festa de São José Operário, esposo da bem-aventurada Virgem 

Maria. Um dia marcante na vida dos cristãos e da Igreja, que iniciam um caminho de oração pela recitação diária do terço 

em família. 

Celebramos o IV Domingo da Páscoa, o dia do Bom Pastor, encerramento da Semana de Oração pelas Vocações de 

plena Consagração na Igreja. Como baptizados, não esqueçamos esta intenção, 

rezando em cada dia para que Deus conceda à sua Igreja muitas e santas vocações 

de consagração. Toda a vocação vem de Deus, é um dom divino, oferecido a cada 

um de nós para ser vivido no serviço à Igreja e à humanidade necessitada de 

gestos de gratuidade e solidariedade. Continuemos a rezar pedindo a Deus o dom 

de novas vocações para a Igreja, tomando consciência do que significa ser 

baptizado em caminho de santidade. Não nos cansemos de pedir na oração pelos 

que sofrem ou estão em provação neste tempo de pandemia. 

Peçamos à Bem-Aventurada Vigem Maria, Mãe da nossa esperança, refúgio 

dos pecadores e auxílio dos cristãos, que nos ensine e ajude a confiar na solicitude 

do seu Filho, o Bom Pastor das nossas almas. 
 

 (continua no próximo número) 
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