
Lectio Divina – IV Domingo de Páscoa 
 

1) Oração inicial: Começamos por invocar o Espírito Santo, que nos faz conhecer e querer 

fazer a vontade de Deus. Podemos rezar, por exemplo, a oração: 
 

 «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.   

Ó Deus,  

que instruístes os corações dos vossos fiéis 

com as luzes do Espírito Santo, 

fazei que apreciemos rectamente  

todas as coisas 

e gozemos sempre da sua consolação. 

Por Cristo Senhor nosso. Amém.» 
 

 
  

2) Leitura da Palavra de Deus:  

IV Domingo de Páscoa – (Jo 10, 1-10 ) – Ano A 

 

3) Meditar a Palavra de Deus:  
 

Ambiente 

 

O capítulo 10 do 4.º Evangelho é dedicado à catequese do “Bom Pastor”. O autor utiliza esta 

imagem para propor uma catequese sobre a missão de Jesus: a obra do “Messias” consiste em 

conduzir o homem às pastagens verdejantes e às fontes cristalinas de onde brota a vida em 

plenitude. 

A imagem do “Bom Pastor” não foi inventada pelo autor do 4.º Evangelho. Literariamente 

falando, este discurso simbólico está construído com materiais provenientes do Antigo Testamento. 

Em especial, este discurso tem presente Ez 34 (onde se encontra a chave para compreender a 

metáfora do “pastor” e do “rebanho”).  

Falando aos exilados da Babilónia, Ezequiel constata que os líderes de Israel foram, ao longo 

da história, maus “pastores”, que conduziram o Povo por caminhos de morte e de desgraça; mas – 



diz Ezequiel – o próprio Deus vai agora assumir a condução do seu Povo; Ele porá à frente do seu 

Povo um “Bom Pastor” (o “Messias”), que o livrará da escravidão e o conduzirá à vida.  

A catequese que o 4º Evangelho nos oferece sobre o “Bom Pastor” sugere que a promessa de 

Deus – veiculada por Ezequiel – se cumpre em Jesus. 

 

Mensagem 

O texto que nos é proposto deve ser entendido no contexto mais amplo da denúncia da 

actuação dos dirigentes espirituais judeus. No episódio do cego de nascença (cf. Jo 9), tinha ficado 

claro que os dirigentes não estavam interessados em acolher a luz e em deixar que o Povo 

escolhesse a liberdade que Jesus oferecia. Em jeito de conclusão desse episódio, Jesus avisa os 

dirigentes de que veio chamá-los a juízo (“krima”) por causa da sua má gestão como líderes do 

Povo de Deus (cf. Jo 9,39-41 – os versículos que antecedem o nosso texto): eles não só preferiram 

continuar nas trevas da sua auto-suficiência, como impedem o Povo que lhes foi confiado de 

descobrir a luz libertadora que Jesus lhes quer oferecer. O texto do Evangelho, que hoje nos é 

proposto, está dividido em duas partes, ou em duas parábolas. 

Na primeira parábola (cf. Jo 10,1-6), 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 (cf. Jo 10,1), que se 

servem das suas prerrogativas para explorar o Povo (ladrões) e usam a violência para o manter sob a 

sua escravidão (bandidos). Aproximam-se do Povo de Deus de forma abusiva e ilegítima, porque 

Deus não lhes confiou essa missão (“não entram pela porta”): foram eles que a usurparam. O seu 

objectivo não é o bem das “ovelhas”, mas o seu próprio interesse. 

Ao contrário, Jesus é “o Pastor” que entra pela porta: ele tem um mandato de Deus e a sua 

missão foi-Lhe confiada pelo Pai. Em Ezequiel, o papel do “pastor” correspondia, em primeiro 

lugar, a Deus (cf. Ez 34,11-12.15) e ao futuro enviado de Deus, o “Messias” descendente de David 

(cf. Ez 34,23). Ao apresentar-se como Aquele “que entra pela porta”, com autoridade legítima, Jesus 

declara-Se, implicitamente, o “Messias” enviado por Deus para conduzir o seu Povo e para o guiar 

para as pastagens onde há vida em plenitude. Ele entra no redil das “ovelhas” para cuidar delas, não 

para as explorar. A sua missão é libertá-las das trevas em que os dirigentes as trazem e conduzi-las 

ao encontro da luz libertadora (cf. Jo 10,2).  

Como é que Jesus exercerá a sua missão de “pastor”? Em primeiro lugar, irá chamar as 

“ovelhas”. “Chama-as pelo seu nome”, porque conhece cada uma e com cada uma quer ter uma 

relação pessoal de amor, de proximidade, de comunhão: para Jesus, não há “massas”, mas pessoas 

concretas, com a sua identidade própria, com a sua riqueza, com a sua dignidade.  

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 fora” (vers. 3): Jesus não veio instalar- 



-Se na antiga instituição judaica, geradora de opressão e de escravidão; mas veio criar uma 

comunidade humana nova – a comunidade do novo Povo de Deus. 

Depois, o “pastor” caminhará “diante das ovelhas” e estas segui-l’O-ão (vers. 4). Ele indica-

lhes o caminho, pois Ele próprio é “o caminho” (cf. Jo 14,6) 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. 

Na segunda parábola (cf. Jo 10,7-9), Jesus apresenta-Se como “a porta”. Aqui, Ele já não é o 

pastor legítimo que passa pela porta, mas “a porta”. O que é que Ele quer traduzir com esta 

imagem? 

A imagem pode aplicar-se aos líderes que pretendem ter acesso ao “rebanho”, ou pode 

aplicar-se às próprias “ovelhas”. No que diz respeito aos líderes, significa que ninguém pode ir ao 

encontro das “ovelhas” se não tiver um mandato de Jesus, se não tiver sido convidado por Jesus; e 

significa também que ninguém pode ir ao encontro das “ovelhas” se não tiver os mesmos 

sentimentos, a mesma atitude de Jesus (que não é a de explorar as “ovelhas”, mas a de dar-lhes 

vida). 

No que diz respeito às “ovelhas”, significa que Jesus é o único lugar de acesso para que as 

“ovelhas” possam encontrar as pastagens que dão vida. “Passar pela porta” que é Jesus significa 

aderir a Ele, segui-l’O, acolher as suas propostas. As “ovelhas” que passam pela porta que é Jesus 

(isto é, que aderem a Ele) podem passar para a terra da liberdade (onde não mandam os dirigentes 

que exploram e roubam), onde encontrarão “pastos” (vida em plenitude). 

O nosso texto termina com a reafirmação do contraste entre Jesus e os dirigentes: os líderes 

religiosos judaicos utilizam o “rebanho” para satisfazer os seus próprios interesses egoístas, 

despojam e exploram o povo; mas Jesus só procura que o seu “rebanho” encontre vida em plenitude. 

 

Actualização 

 

♦ Na nossa cultura urbana, a figura do “Pastor” é uma figura de outras eras, que pouco evoca, a não 

ser um mundo perdido de quietude e de amplos espaços verdes; em contrapartida, conhecemos 

bem a figura do presidente, do líder, do chefe: não raras vezes, é alguém que se impõe pela força, 

que manipula as massas, que escraviza os que estão sob a sua autoridade, que se aproveita dos 

fracos, que humilha os mais débeis… Ao propor-nos a figura bíblica do “Bom Pastor”, o 

Evangelho convida-nos a reflectir sobre o serviço da autoridade… Propõe como modelo de 

presidência (ou de “Pastor”) uma figura que oferece a vida, que serve, que respeita a liberdade 

das pessoas, que se dedica totalmente, que ama gratuitamente. 



♦ Para os cristãos, “o Pastor” por excelência é Cristo: Ele recebeu do Pai a missão de conduzir o 

“rebanho” de Deus das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. O 

nosso “Pastor” é, de facto, Cristo, ou 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? Cristo? A voz do política e socialmente correcto? A voz 

da opinião pública? A voz do presidente do partido? A voz do comodismo e da instalação? A voz 

do preservar os nossos esquemas egoístas e os nossos privilégios? A voz do êxito e do triunfo a 

qualquer custo? A voz do herói mais giro da telenovela? A voz do programa de maior audiência 

da estação televisiva de maior audiência? 

♦ Atentemos na forma como Cristo desempenha a sua missão de “Pastor”: Ele conhece as “ovelhas” 

e chama-as pelo nome, mantendo com cada uma delas uma relação única, especial, pessoal. 

Dirige-lhes um convite a deixarem a escuridão, mas não força ninguém a segui-l’O: respeita 

absolutamente a liberdade de cada pessoa. É dessa forma humana, tolerante, amorosa, que nos 

relacionamos com os outros? Aqueles que receberam de Deus a missão de presidir a um grupo, 

de animar uma comunidade, exercem a sua missão no respeito absoluto pela pessoa, pela sua 

dignidade, pela sua individualidade? 

♦ As “ovelhas” do rebanho de Jesus têm de “escutar a voz” do “Pastor” e segui-l’O… Isso significa, 

concretamente, tornar-se discípulo, aderir a Jesus, percorrer o mesmo caminho que Ele percorreu, 

na entrega total aos projectos de Deus e na doação total aos irmãos. 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?  

♦ Nas nossas comunidades cristãs, temos pessoas que presidem e que animam. Podemos aceitar, 

sem problemas, que elas receberam essa missão de Cristo e da Igreja, apesar dos seus limites e 

imperfeições; mas convém igualmente ter presente que o nosso único “Pastor”, Aquele que 

somos convidados a escutar e a seguir sem condições, é Cristo. Os outros “pastores” têm uma 

missão válida, se a receberam de Cristo; e a sua actuação nunca pode ser diferente do jeito de 

actuar de Cristo.  

♦  Para que distingamos a “voz” de Jesus de outros apelos, de propostas enganadoras, de “cantos de 

sereia” que não conduzem à vida plena, é preciso um permanente diálogo íntimo com “o Pastor”, 

um confronto permanente com a sua Palavra e a participação activa nos sacramentos onde se nos 

comunica essa vida que “o Pastor” nos oferece. 

 

4) Rezar a Palavra de Deus.  

5) Contemplar a Palavra.  

6) Conservar a Palavra de Deus na vida. 

 

Terminemos a Lectio Divina com a 

oração do Pai Nosso, conscientes de 

querermos viver a mensagem do Reino de 

Deus e fazermos a Sua vontade. 


