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MÃE... QUE SAUDADE!
Celebramos este domingo, nos Estados Unidos, o
Dia de Mães. Para muitos de nós, que já perdemos
a nossa mãe, é um dia de saudade… de recordações. Incluímos a seguir parte do poema de Jandyra
Adami, intitulado “Mãe… Que Saudade”, que transmite bem os nossos sentimentos ao recordarmos a
nossa querida mãe.
Mãe, que saudade da senhora
Dos nossos passeios, das conversas
Que sempre tivemos. Do nosso dia a dia
Da sua sabedoria, da sua graça,
Da sua comida saborosa, da sua maneira
simples de contar as coisas, da sua presença
maravilhosa. Ah! mãe, quanta falta sinto…
De seus braços… que me abraçavam.
Seus carinhos, guardo-os na memória
Tem dia em que sinto a sua presença
Em qualquer objeto que pego
Ou nas nuvens que vejo pela janela
Penso que pode estar ali, naquela,

A me espiar pensando que não a vejo
Vinte e um anos de ausência.
Meu coração chora, sinto-o apertado
Oh! Mãe. Minha mãe... Rogai a Deus por mim
Preciso tanto desta sua ajuda.
Peço sua bênção mãe querida, hoje e sempre
Até ao dia do nosso encontro...
Olhe por mim...por nós,
Por todos nós que precisamos...
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O Padre Damião de Veuster faleceu a 15 de abril de 1889 aos quarenta e nove anos. Era um sacerdote belga que se
juntou aos Padres dos Sagrados Corações de Jesus e Maria; chegou a Honolulu a 19 de março de 1864. Em 1873
começou o seu trabalho em Molokai, conhecida como “Ilha do Diabo”, usada como colónia para mais de 800 leprosos.
Foi diagnosticado com lepra em 1885. Era um homem de intensa vida interior e profunda simplicidade. Foi canonizado
em 11 de outubro de 2009. Disse: “Faço-me leproso com os leprosos, para ganhar a todos para Jesus Cristo”.

Leituras da Missa do Domingo, 8 de Maio de 2022
4º Domingo de Páscoa – ANO C
(Para ajudar a preparar a participação na Missa do domingo.)

1 a Leitura

Actos 13, 14.43-52

Leitura dos Actos dos Apóstolos
Naqueles dias, Paulo e Barnabé seguiram de Perga
até Antioquia da Pisídia. A um sábado, entraram na
sinagoga e sentaram-se. Terminada a reunião da
sinagoga, muitos judeus e prosélitos piedosos
seguiram Paulo e Barnabé, que nas suas conversas
com eles os exortavam a perseverar na graça de
Deus. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a
cidade para ouvir a palavra do Senhor. Ao verem a
multidão, os judeus encheram-se de inveja e
responderam com blasfémias. Corajosamente, Paulo
e Barnabé declararam: «Era a vós que devia ser
anunciada primeiro a palavra de Deus. Uma vez,
porém, que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida
eterna, voltamo-nos para os gentios, pois assim nos
mandou o Senhor: ‘Fiz de ti a luz das nações, para
levares a salvação até aos confins da terra’». Ao
ouvirem estas palavras, os gentios encheram-se de
alegria e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os
que estavam destinados à vida eterna abraçaram a fé
e a palavra do Senhor divulgava-se por toda a região.
Mas os judeus, instigando algumas senhoras
piedosas mais distintas e os homens principais da
cidade, desencadearam uma perseguição contra
Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território.
Estes, sacudindo contra eles o pó dos seus pés,
seguiram para Icónio. Entretanto, os discípulos
estavam cheios de alegria e do Espírito Santo.
Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial: Salmo 99 (100)
Refrão: Nós somos o povo do Senhor;
Ele é o nosso alimento.
Aclamai o Senhor, terra inteira,
servi o Senhor com alegria,
vinde a Ele com cânticos de júbilo.
Sabei que o Senhor é Deus,
Ele nos fez, a Ele pertencemos,
somos o seu povo, as ovelhas do seu rebanho.
O Senhor é bom,
eterna é a sua misericórdia,
a sua fidelidade estende-se de geração em geração.

2 a Leitura

Ap 7, 9.14b-17

Leitura do Livro do Apocalipse
Eu, João, vi uma multidão imensa, que ninguém podia
contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas.
Estavam de pé, diante do trono e na presença do
Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e de palmas
na mão. Um dos Anciãos tomou a palavra para me
dizer: «Estes são os que vieram da grande tribulação,
os que lavaram as túnicas e as branquearam no
sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de
Deus, servindo-O dia e noite no seu templo. Aquele
que está sentado no trono abrigá-los-á na sua tenda.
Nunca mais terão fome nem sede, nem o sol ou o
vento ardente cairão sobre eles. O Cordeiro, que está
no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às
fontes da água viva. E Deus enxugará todas as
lágrimas dos seus olhos».
Palavra do Senhor.

Evangelho

Jo 10, 27-30

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo
São João
Naquele tempo, disse Jesus: «As minhas ovelhas
escutam a minha voz. Eu conheço as minhas ovelhas
e elas seguem-Me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca
hão-de perecer e ninguém as arrebatará da minha
mão. Meu Pai, que Mas deu, é maior do que todos e
ninguém pode arrebatar nada da mão do Pai. Eu e o
Pai somos um só».
Palavra da salvação

REFLEXÃO SOBRE AS LEITURAS

JESUS É O BOM PASTOR
No Evangelho de hoje Jesus apresenta-se como o verdadeiro Pastor do povo de Deus. Ele fala da relação
que o une com as ovelhas da grei, ou seja com os seus discípulos, e insiste sobre o facto de que se trata de um
relacionamento de conhecimento recíproco. «As minhas ovelhas — diz — ouvem a minha voz. Eu conheço-as e
elas seguem-me. Dou-lhes a vida eterna e elas nunca perecerão». Lendo atentamente esta frase, vemos que a
obra de Jesus se realiza mediante algumas ações: Jesus fala, Jesus conhece, Jesus dá a vida eterna,
Jesus protege.
O Bom Pastor — Jesus — está atento a cada um de nós, procura-nos e ama-nos, dirigindo-nos a sua palavra,
conhecendo profundamente os nossos corações, os nossos desejos e as nossas esperanças, assim como os
nossos fracassos e as nossas desilusões. Recebe-nos e ama-nos tal como somos, com as nossas qualidades e
os nossos defeitos. Para cada um de nós Ele “dá a vida eterna”: ou seja, oferece-nos a possibilidade de levar uma
vida cheia, sem fim. Além disso, preserva-nos e guia-nos com amor, ajudando-nos a percorrer as sendas íngremes
e as estradas por vezes perigosas que se apresentam no caminho da vida.
Aos verbos e aos gestos que descrevem o modo como Jesus, Bom Pastor, se relaciona connosco,
correspondem os verbos relativos às ovelhas, isto é, a nós: «Ouvem a minha voz», «seguem-me». São gestos
que mostram de que modo devemos corresponder às atitudes ternas e amáveis do Senhor. Com efeito, ouvir e
reconhecer a sua voz implica intimidade com Ele, que se consolida na oração, no encontro de coração a coração
com o Mestre divino e Pastor das nossas almas. Esta intimidade com Jesus, este estar aberto, falar com Jesus,
fortalece em nós o desejo de o seguir, saindo do labirinto dos percursos errados, abandonando os comportamentos
egoístas, para nos encaminharmos pelas novas sendas da fraternidade e do dom de nós mesmos, à imitação
d’Ele!
Não nos esqueçamos que Jesus é o único Pastor que nos fala, nos conhece, nos dá a vida eterna e nos
protege. Nós somos o único rebanho e devemos esforçar-nos apenas por ouvir a sua voz, enquanto Ele perscruta
com amor a sinceridade dos nossos corações. E desta intimidade contínua com o nosso Pastor, deste diálogo com
Ele, brota a alegria de o seguir, deixando-nos conduzir rumo à plenitude da vida eterna.
Agora dirijamo-nos a Maria, Mãe de Cristo Bom Pastor. Ela, que respondeu prontamente à chamada de Deus,
ajude em particular quantos são chamados ao sacerdócio e à vida consagrada a aceitar com alegria e
disponibilidade o convite de Cristo a sermos os seus colaboradores mais diretos no anúncio do Evangelho e no
serviço do Reino de Deus nesta nossa época.
-Papa Francisco, Regina Coeli, Praça de São Pedro, 12 de maio de 2019

INFORMAÇÃO ÚTIL
Dia Mundial de Oração pelas Vocações
Hoje, 8 de maio, domingo do Bom Pastor, é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O Papa Francisco publicou
uma mensagem para este dia. Eis um excerto: “Quando falamos de «vocação», não se trata apenas de escolher
esta ou aquela forma de vida, votar a própria existência a um determinado ministério ou seguir o encanto do
carisma duma família religiosa, dum movimento ou duma comunidade eclesial; mas trata-se sobretudo de realizar
o sonho de Deus, o grande desígnio da fraternidade que Jesus tinha no coração quando pediu ao Pai «que todos
sejam um só» (Jo 17, 21). Cada vocação na Igreja e, em sentido largo, também na sociedade, concorre para um
objetivo comum: fazer ressoar entre os homens e as mulheres aquela harmonia dos múltiplos e variados dons que
só o Espírito Santo sabe realizar. Sacerdotes, consagradas e consagrados, fiéis leigos, caminhemos e trabalhemos
juntos, para testemunhar que uma grande família humana unida no amor não é uma utopia, mas o projeto para o
qual Deus nos criou!”

NOTÍCIAS DO MUNDO CATÓLICO

Rússia/Ucrânia: Moscovo reage a entrevista de Francisco e fecha porta a encontro com Putin
Lisboa, 04 mai 2022 (Ecclesia) – O Patriarcado Ortodoxo de Moscovo reagiu à entrevista concedida pelo Papa ao jornal
‘Corriere della Sera’, considerando que Francisco “deturpou a sua conversa” com Cirilo. Em comunicado, o
Departamento para as Relações Exteriores da Igreja Ortodoxa Russa repete argumentos que justificam o que Moscovo
denomina como intervenção militar e acusa o Papa de ter dado conta da conversa com o patriarca Cirilo, a 16 de março,
num “tom errado”. Francisco terá dito ao líder ortodoxo que não pode comportar-se como um “acólito” do presidente
Putin. “É lamentável que, um mês e meio depois da conversa com o patriarca Cirilo, o Papa Francisco tenha escolhido
um tom errado para relatar esta conversa”, refere a nota. Já o Governo da Rússia anunciou que não haverá, de
momento, um encontro entre o Papa Francisco e o presidente do país, Vladimir Putin, como tinha sido solicitado pelo
pontífice. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que Moscovo e o Vaticano “não alcançaram um acordo” para
esta audiência, a respeito da guerra na Ucrânia.

Vaticano: Papa e primeiro-ministro do Japão pedem mundo livre de armas nucleares
Cidade do Vaticano, 04 mai 2022 (Ecclesia) – O Papa recebeu em audiência privada o primeiro-ministro do Japão,
Fumio Kishida, com quem abordou a atual guerra na Ucrânia e o cenário de eventual guerra nuclear. O porta-voz do
Vaticano, Matteo Bruni, disse aos jornalistas que, no encontro de 25 minutos, se falou “de armas nucleares e de como
é inaceitável o seu uso e posse”. Kishida encontrou-se ainda com o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do
Vaticano, acompanhado por D. Paul Richard Gallagher, secretário do Vaticano para as relações com os Estados. “No
decorrer da conversa, foram abordados temas de cariz internacional, com particular atenção para a guerra na Ucrânia,
sublinhando a urgência do diálogo e da paz e desejando, para tal, um mundo livre de armas nucleares”, indica uma nota
da Santa Sé. As duas partes assinalaram o 80.º aniversário de relações diplomáticas, destacando o “contributo da Igreja
Católica em vários setores da sociedade japonesa”. O Papa visitou o Japão em novembro de 2019 e defendeu em
Nagasáqui a abolição global das armas nucleares.

Preparação das Festas do Senhor Santo Cristo já está em marcha
(Igreja Açores), 4 de maio de 2022 – A Câmara de Ponta Delgada assinou um protocolo com a Irmandade do Santo
Cristo que prevê a atribuição de 45 mil euros para a organização do “tradicional programa das festividades” este ano.
O protocolo prevê ainda a “concessão do Direito do Terrado na área tradicional das festas”, o Campo de São Francisco,
de 20 a 28 de maio, o que “corresponde a uma estimativa de proveitos na ordem dos 45 mil euros”. “Em contrapartida,
a Irmandade compromete-se a organizar o tradicional programa das festividades”, adianta o município.
A Câmara Municipal indica ainda que o “programa das festas vai ser divulgado em breve, sendo certo que vai haver
iluminação, animação musical, bazar e barraquinhas”. As Festas do Santo Cristo, suspensas há dois anos devido à
pandemia de covid-19, voltam a realizar-se este ano, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, num novo formato. As
festas serão transmitidas on-line pela RTP Internacional e também pelo Sítio Igreja Açores.

A Conferência Nacional dos Bispos Americanos (USCCB) pede que os fiéis orem em resposta à
possivel decisão do Tribunal Supremo de recindier a lei do aborto livre
WASHINGTON (USCCB) - Em resposta à fuga de informação de que o Tribunal Supremo dos Estados Unidos já terá
deliberado cancelar a lei Roe vs Wade que permitiu o aborto livre nos Estados Unidos, o arcebispo William E. Lori de
Baltimore, presidente do Comité das Atividades Pró-Vida da Conferência dos Bispos Católicos dos EUA (USCCB) emitiu
o seguinte chamamento à oração: “O possível cancelamento da lei favorável ao aborto por parte do Tribunal Supremo
dos Estados lembra-nos a necessidade urgente de oração e ação neste momento crucial no nosso país. “Como
católicos, preocupamo-nos com cada criança não nascida e cada mãe. A nossa Igreja tem consistentemente testemunhado com palavras e atos que a vida começa no momento da concepção […].

O Papa no "Twitter" (Twitter@pontifex_pt)
Eis algumas das mensagens que o Papa escreveu no Twitter esta semana:
•
•

É preciso acautelar-se da mentalidade que separa sacerdotes e leigos, considerando protagonistas os primeiros e
executores os segundos, e levar adiante a missão cristã como único Povo de Deus, leigos e pastores juntos. Toda
a Igreja é comunidade evangelizadora.
Para o 59º Dia Mundial de Oração pelas Vocações desejo refletir convosco sobre o amplo significado da "vocação",
no contexto de uma Igreja sinodal que se coloca à escuta de Deus e do mundo.

