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Entrar e sair livremente …. 

da segurança individual ao compromisso social 

 

«Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo». Amen 

Queridos irmãos e irmãs em Cristo, 

Estamos a meio do Tempo Pascal. Até agora os evangelhos dominicais 

foram relatos das aparições. A partir deste domingo os evangelhos 

apresentam-nos quem é Jesus. Será sempre uma apresentação pessoal 

dado que o próprio Jesus se apresenta a si mesmo com a intemporal 

expressão bíblica do : Eu sou …. que nos remete para o Eu sou … do livro de 

Êxodo 3, 14 quando Deus disse a Moisés : EU SOU AQUELE QUE É. Assim no 

Evangelho de S. João, Jesus é a plena revelação de Deus, o Eu Sou do Antigo 

Testamento. É uma revelação que se vai gradualmente exprimindo através 

dos diversos ditos de Jesus sobre si mesmo ; Eu sou … o pão da vida (João 

6.1-14,25-59), Eu sou … a luz do mundo (João 8,1-20), Eu sou ….o Bom Pastor 

(João 10,11-18), Eu sou …. a Ressurreição e a Vida (João 11,1-44).  

Hoje Jesus diz-nos : Eu sou a porta (João 10,7).Não se trata de uma porta 

feita pelo carpinteiro mas de uma porta pessoal : «Em verdade vos digo, eu 

sou a porta por onde entram as ovelhas  … aquele que entrar por mim salva-

se»(João 10,7 ,9). Jesus é pois a porta de acesso a Deus. Na adesão à Sua 

pessoa entramos plenamente na comunhão com Deus. É uma auto-

revelação que encerra um convite e uma proposta de adesão pessoal que 

tem que ser assumido livre e responsavelmente. É uma porta que está 

aberta esperando que cada um de nós dê o passo, e a abra com confiança 

e amor. É um convite para uma intimidade pessoal com Deus em Jesus que 

nos traz liberdade e salvação. 

Mas com Jesus como porta, entra-se e sai-se quando se quiser. Jesus não 

nos convida para nos reter e muito menos para nos aprisionar. O convite de 

Jesus envolve uma jornada para entrarmos no seu curral e convivermos 

com o Seu rebanho. Na Sua comunidade e no seu rebanho que é a Igreja e 

na Sua presença encontramos a companhia, a força e a consistência para 

viver. O alimento que recebemos no seio do rebanho de Jesus capacita-nos 

depois para sair numa jornada assumida para o mundo, para as pastagens 



da vida. «Entrar e sair» é próprio do convite de Jesus. E é deste modo que 

na liturgia e na Oração pós-Eucarística dizemos: «Envia-nos ao mundo, no 

poder do Espírito, a fim de vivermos e trabalharmos para tua honra e 

glória». 

Hoje, e neste Tempo de Pandemia que estamos a viver de «portas 

fechadas», confinados às nossas próprias casas, buscando a segurança e o 

recolhimento do lar, não podemos deixar de pensar e de intervir no mundo 

que nos espera lá fora. O Pastor que é Jesus também nos guia para fora e 

para a realidade da vida que nos cerca. Mais do que nunca importa saber 

fazer o balanço entre «segurança individual» e «compromisso social». 

Sabemos desde já que a única forma de travar a expansão do vírus (até à 

produção de uma vacina) é através do distanciamento social. Mas este 

mesmo distanciamento social pode-se tornar factor de exclusão e até de 

esquecimento daqueles que pela sua própria debilidade estarão afastados 

da vida social. Relembro os idosos, os grupos de risco e aqueles cuja 

pobreza os leva a viver nas margens e periferias com tendência a 

desaparecerem dos nossos olhares e preocupações.  

Na narrativa do Evangelho de hoje percebemos que «a voz» é uma 

componente importante na liderança do rebanho, para dentro e para fora. 

«As ovelhas conhecem a voz do verdadeiro pastor. Ele chama cada uma 

delas pelo seu nome» (João 10,3). Neste «entrar» e «sair» que traduz a 

nossa vida toda, neste balanço a ser feito entre «segurança individual» e 

«compromisso social» torna-se importante saber escutar a voz de Jesus 

para a crise de hoje. E para tal temos que dar tempo ao tempo e saber 

escutar inclusive no silêncio que se nos oferece. A voz que devemos escutar 

é a voz daquele que nos chama pelo próprio nome, que nos conhece e que 

sabe o que necessitamos. É uma voz que está gravada no interior do nosso 

próprio coração e que reconhecemos. Uma voz que nos dá confiança e 

alento e nos aponta o caminho a seguir. Este é pois também o Tempo da 

Escuta. Neste tempo em que se joga o essencial da vida, e em que nos 

queremos redefinir enquanto homens e mulheres, aquietemo-nos e 

sintonizemo-nos para escutar, Jesus o Bom Pastor, aquele que é a porta, o 

caminho, a verdade e a vida. 

Que assim seja ! Ámen. 

+ Jorge 




