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O Bom Pastor

Mesmo que a figura do pastor vá rareando 
cada vez mais na paisagem humana dos 
nossos  dias, a sua imagem não se desva-
loriza no muito que tem de ternura e de 
bucolismo.
Homem sem agenda, sem projeto próprio 
e sem relógio, todo voltado para o bem-es-
tar do seu rebanho, indiferente ao sol ou à 
chuva, ao frio ou ao calor, numa solidão 
cheia de contemplação do horizonte e de 
interessantíssimos diálogos com cada 
uma das suas ovelhas, apoiado no seu 
bastão ou sentado numa fraga, e tendo 
por colaborador inseparável o seu fiel e 
competente cão – eis o modelo que Cristo 
evoca no Evangelho de hoje, para com ele 
se identificar e para o propor a todos aque-
les que na Igreja, ao longo dos séculos, 
irão partilhar a sua solicitude pastoral, pe-
la vocação ao sacerdócio ministerial, sem 
esquecer  que  toda  a ação  da Igreja, de-
senvolvida  de forma organizada por qual-
quer dos seus membros, se designa preci-
samente ‘pastoral’.
Por tudo isto, foi designado este domingo 
como o dia do “Bom Pastor” e escolhido 
para  jornada mundial de oração pelas vo-
cações. E a ela se associa anualmente o 
Santo Padre através de uma mensagem 
por ele dirigida a toda a Igreja.
Sob o tríptico “Escutar, discernir, viver o 
chamamento  do Senhor”, o papa Francis-
co recorda-nos que “a nossa vida e a nos-
sa presença no mundo são fruto duma vo-
cação divina”. Por isso, “na diversidade e 
especificidade de cada vocação, pessoal 
e eclesial, trata-se de escutar, discernir e 
viver esta Palavra que nos chama do Alto”.
Assim sendo, “não poderemos descobrir o 
chamamento especial e pessoal que Deus 

José de Castro Oliveira

pensou para nós, se ficarmos fechados 
em nós mesmos, nos nossos hábitos e na 
apatia de quem desperdiça a sua vida no 
círculo restrito do próprio eu, perdendo a 
oportunidade  de sonhar  em grande e tor-
nar-se protagonista daquela história única 
e original que Deus quer escrever connos-
co”.
O Papa reconhece que escutar “vai-se tor-
nando cada vez mais difícil, imersos como 
estamos numa sociedade ruidosa, na 
abundância frenética de estímulos e infor-
mações  que enchem o nosso dia. À bara-
funda exterior, que às vezes domina as 
nossas cidades e bairros, corresponde fre-
quentemente uma dispersão e confusão 
interior, que não nos permite parar, provar 
o gosto  da  contemplação, refletir com se-
renidade sobre os acontecimentos da nos-
sa  vida  e  realizar  um  profícuo  discerni-
mento, confiados no desígnio amoroso de 
Deus a nosso respeito”.
Mas a verdade é que “cada um de nós só 
pode descobrir a sua própria vocação atra-
vés do discernimento espiritual, que é um 
‘processo pelo qual a pessoa, em diálogo 
com o Senhor e na escuta da voz do Espí-
rito,  chega  a fazer as  opções fundamen-
tais, a começar pela do seu estado da 
vida’.
E o Santo Padre recorda que “a vocação 
cristã  tem sempre  uma dimensão proféti-
ca. Como nos atesta a Escritura, os profe-
tas são enviados ao povo, em situações de 
grande precariedade material e de crise 
espiritual e  moral: como um vento que le-
vanta o pó, o profeta perturba a falsa tran-
quilidade da consciência que esqueceu a 
Palavra do  Senhor,  discerne os aconteci-
mentos à luz  da promessa de Deus e aju-
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Confissões

- Peregrinação a Fátima
Realiza-se no Sábado, 5 de Maio, a Peregrinação anual 
da Paróquia ao Santuário de Fátima. 

- Almoço São José
Como foi do seu conhecimento, a L.I.A.M. levou a efeito 
o almoço de São José. As receitas obtidas perfizeram o 
valor de 1,943.23€.  Agradecemos  o empenho, dedica-
ção e generosidade de todos os elementos deste movi-
mento, assim como a todos os que acolheram o convite 
que lhes foi endereçado. Bem hajam!

- A Renúncia Quaresmal dos paroquianos totalizou 
1.431,33€

- Força da Natureza
A Campanha "Adote uma ovelha" foi um sucesso. A co-
munidade  de São  Pedro e São  João do Estoril mobili-
zou-se e conseguiu obter donativos para 14,8 ovelhas 
que vão  integrar o rebanho solidário da Força da Natu-
reza. 

- Agradecimento
As famílias acolhidas pelos vicentinos da Conferência 
Nossa Senhora das Graças agradecem o apoio e incen-
tivo  do Sr. Padre Paulo Figueira e a  todos os Paroquia-
nos, que tão generosamente contribuíram para o peditó-
rio da Quaresma, efectuado nas Missas de 17 e 18 de 
Março, que rendeu 477.50€. A todos desejamos a conti-
nuação de uma Santa e Feliz Páscoa e a certeza das 
nossas orações. “Amar e servir a Deus, amando e 
servindo os Pobres” – S. Vicente de Paulo

- O “Mar Solidário” – projeto social da paróquia – 
continua a aceitar móveis em bom estado que já não 
precise, para  posterior venda e angariação de fundos 
para ajudar as famílias pobres da paróquia. 

- Bar da Paróquia
O serviço de bar da paróquia funciona todos os 
Domingos e dias Santos de Guarda, no hall do Centro 
paroquial, das 09h às 13h. Nele encontrará variedade 
de doces e salgados. Pode também fazer, previamente, 
a sua encomenda.

- Fundo Paroquial
É a forma habitual de prover às necessidades da Igreja. 
Precisamos que nos ajude, com a sua oferta, a dispor 
do necessário para o culto divino, para o apostolado, 
para o exercício da caridade e para a sustentação do 
clero.



A Boa Nova, os boatos e as ‘fake 
news’

P. Gonçalo Portocarrero de Almada

O Evangelho é, etimologicamente, a boa 
nova, mas dois mil anos depois da ressur-
reição de Jesus de Nazaré, ainda há quem 
pense que esta boa notícia é mais uma ‘fa-
ke news’ ou, pelo menos, um rumor sem 
fundamento. 
Na  verdade, a  primeira  referência à Pás-
coa cristã foi um boato falso. Quando uma 
jornalista  de investigação, Maria  Madale-
na, foi fazer uma reportagem ao local onde 
o corpo de Jesus tinha sido sepultado na 
antevéspera,  verificou  que o sepulcro es-
tava  vazio.  Regressou  então  apressada-
mente a  Jerusalém,  onde deu a bombás-
tica  notícia: “Levaram  o Senhor do sepul-
cro e não sabemos onde o puseram!” (Jo 
20, 2). 
Era verídica a ausência do cadáver, mas 
não a  suposição de que tinha sido rouba-
do, embora parecesse ser essa a única 
explicação possível para o seu misterioso 
desaparecimento.  Por outro lado, a repór-
ter e a sua equipa, ignorando onde estava 
o corpo ausente - “não sabemos onde o 
puseram” - supõem,  erradamente, que al-
guém o teria levado para um paradeiro 
desconhecido. Embora fosse lógica a sua 
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da o  povo a vislumbrar, nas trevas da his-
tória, os sinais duma aurora”.
E o  Papa conclui: “A vocação é hoje! Mis-
são cristã é para o momento presente! E 
cada um de nós é chamado para se tornar 
testemunha do Senhor, aqui e agora. Não 
devemos ter medo. É belo – e uma graça 
grande – estar inteiramente e para sempre 
consagrados a Deus e ao serviço dos 
irmãos! O Senhor continua hoje a chamar 
para O seguir. Não temos de esperar que 
sejamos perfeitos para dar como resposta 
o  nosso  generoso ‘eis-me aqui’, nem as-
sustar-nos com as nossas limitações e pe-
cados, mas acolher a voz do Senhor com 
coração aberto”.
Somos, pois, hoje convidados a “escutar e 
discernir a nossa missão pessoal na Igreja 
e no mundo e, finalmente, a vivê-la no 
‘hoje’  que  Deus  nos  concede”, à seme-
lhança de “Maria Santíssima, a jovem me-
nina da periferia que escutou, acolheu e 
viveu a Palavra de Deus feita carne”. Que 
ela “nos guarde e sempre acompanhe no 
nosso caminho”!

dedução,  falham  na  precipitada  conclu-
são. É este, aliás, um vício muito comum 
em certo jornalismo: concluir a partir de 
uma ilusória aparência. 
Pedro  e João não  acreditaram na surpre-
endente notícia que lhes foi transmitida 
por Maria Madalena e, por isso, decidiram 
ir com ela ao sepulcro. Só quando viram 
que era o mesmo túmulo e que o cadáver, 
efectivamente, não estava lá, acreditaram 
nela, mas não na ressurreição. Como 
João esclarece, “ainda não entendiam a 
Escritura,  segundo  a qual  ele  devia res-
suscitar dos mortos” (Jo 20, 9). 
A Igreja deve tomar uma atitude crítica em 
relação a qualquer  rumor de algo aparen-
temente sobrenatural. Em princípio, é da 
mais elementar prudência não acreditar, 
mesmo que dito com a melhor boa-fé. Mas 
também seria imprudente negar essa pos-
sibilidade, “porque a  Deus  nada é impos-
sível” (Lc 1, 37). Que fazer então, quando 
surge o boato de uma suposta aparição, 
ou de um alegado milagre? O que Pedro e 
João  fizeram: analisar os factos. Só se fo-
rem dignos de crédito, podem ser depois 
reconhecidos, pela Igreja, como sinais ex-
traordinários da providência divina.
Não obstante as três vezes em que Jesus 
de Nazaré tinha profetizado a sua paixão, 
morte e ressurreição ao terceiro dia, os 
apóstolos resistiram o mais que puderam 
a esta boa nova. De facto, no dia em que a 
ressurreição aconteceu, não acreditaram 
em  Maria Madalena, nem  nas outras mu-
lheres  que, com ela,  tinham ido ao sepul-
cro, nem nos discípulos que, a caminho de 
Emaús, tiveram  um surpreendente encon-
tro com o ressuscitado. Só acreditaram 
quando o viram com os seus olhos. Mas 
como, mesmo vendo-o, permaneciam na 
dúvida, Cristo  não só os convidou a toca-
rem nas suas mãos e pés, como também 
comeu, na sua presença, uma posta de 
peixe  assado (Lc 24, 42-43). Ou  seja, a res-
surreição de Jesus passa de mero boato a 
verdade de fé quando, depois de vencida 
a dúvida persistente dos apóstolos, ganha 
a consistência de um facto, ou seja, de 
uma evidência incontrovertível. 
Mas, nem  todos os rumores daquele tem-
po se confirmaram. São João dá conta de 
que entre os primeiros cristãos correu o 
boato de que ele, o discípulo que o Senhor 
amava, não morreria: “correu então entre 
os irmãos que aquele discípulo não morre-
ria. Jesus, porém, não disse a Pedro: ‘Não 

morrerá’, mas ‘Se quero que ele fique até 
que eu venha, que tens tu com isso?’” (Jo 
21, 23). Ou seja, o próprio que dá conta do 
boato é também quem o desmente! Moral 
da história: o cristão deve ter uma fé inteli-
gente e, por isso, não deve ser crédulo, 
nem ingénuo. 
Para além dos rumores, a que é preciso 
opor um espírito razoavelmente crítico, 
também há as ‘fake news’, que são notíci-
as falsas propositadamente postas a circu-
lar por quem tem a seu cargo o poder. 
Também não faltaram há dois mil anos… 
É Mateus quem o diz: “alguns dos guardas 
foram à cidade e noticiaram aos príncipes 
dos sacerdotes tudo o que tinha sucedido. 
Tendo-se eles reunido com os anciãos, 
depois de tomarem conselho, deram uma 
grande soma de dinheiro aos soldados, 
dizendo-lhes: ‘Dizei: Os seus discípulos 
vieram  de noite  e,  enquanto  nós estáva-
mos a  dormir, roubaram-no. (…)’. Eles, re-
cebido o dinheiro, fizeram como lhes tinha 
sido indicado. E esta notícia divulgou-se 
entre os judeus e dura até ao dia de hoje” 
(Mt 28, 11-15). Comenta, a este propósito, 
Santo Agostinho: “astúcia miserável! Apre-
sentas testemunhas adormecidas?! Verda-
deiramente estás a dormir tu mesmo, ao 
imaginar semelhante explicação” (Enarratio-
nes in Psalmos, 63, 15). 
É significativo que esta notícia falsa seja o 
resultado de “uma grande soma de dinhei-
ro” porque, também agora, os grupos eco-
nómicos  que  controlam  os meios  de co-
municação social, ‘compram’ ‘fake news’ 
a jornalistas menos escrupulosos, talvez 
até com a velada ameaça do despedimen-
to. Algo semelhante ocorre também nas 
redes  sociais: Mark Zuckerberg  reconhe-
ceu, na sua recente audição pelo congres-
so norte-americano, que o Facebook tinha 
cometido um erro, ao bloquear o anúncio 
de um curso de teologia católica na univer-
sidade franciscana de Steubenville. Nessa 
ocasião, o senador republicano Ted Cruz 
confrontou-o também com o facto de mais 
de duas dúzias de páginas católicas terem 
sido suprimidas pelo Facebook. Pode ser 
que a sua supressão se tenha ficado a 
dever a um problema técnico e não a uma 
atitude  premeditada contra a Igreja católi-
ca, até porque milhões de cristãos usam, 
sem  restrições,  essa rede social, nomea-
damente para partilharem a sua fé. 
As ‘fake news’ não são apenas notícias fal-
sas, são também notícias assassinas, por-

que aquele que é mentiroso e pai da men-
tira é também homicida (cf Jo 8, 44): quando 
não pode matar pela guerra, pelo aborto 
ou  pela eutanásia, mata pela mentira, co-
mo o marxismo e a ideologia do género. 
Pelo contrário, o Evangelho não é apenas 
uma notícia verdadeira, é também e princi-
palmente uma boa nova libertadora: só a 
verdade nos faz verdadeiramente livres (cf 
Jo 8, 32).


