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LITURGIACOORDENAÇÃO: SÍLVIO MENDES

O Domingo do Bom Pastor

O  Evangelho apresenta 
Cristo como "o Pastor 
modelo", que ama de 
forma gratuita e 
desinteressada as suas 

ovelhas, até ser capaz de dar a vida 
por elas. As ovelhas sabem que 
podem confiar n'Ele de forma 
incondicional, pois Ele não busca o 
próprio bem, mas o bem do seu 
rebanho. O que é decisivo para 
pertencer ao rebanho de Jesus é a 
disponibilidade para "escutar" as 
propostas que Ele faz e segui-l'O no 
caminho do amor e da entrega. 

A primeira leitura afirma que 
Jesus é o único Salvador, já que 
"não existe debaixo do céu outro 
nome, dado aos homens, pelo qual 
possamos ser salvos" (neste 
"Domingo do Bom Pastor" dizer 
que Jesus é o "único salvador" 
equivale a dizer que Ele é o único 
pastor que nos conduz em direção à 
vida verdadeira). Lucas avisa-nos 
para não nos deixarmos iludir por 
outras figuras, por outros caminhos, 
por outras sugestões que nos 
apresentam propostas falsas de 
salvação. 

Na segunda leitura, o autor da 
primeira Carta de João convida-nos 
a contemplar o amor de Deus pelo 
homem. É porque nos ama com um 
"amor admirável" que Deus está 
apostado em levar-nos a superar a 
nossa condição de debilidade e de 
fragilidade. O objetivo de Deus é 
integrar-nos na sua família e tornar-
nos "semelhantes" a Ele. 

"Eu sou o Bom Pastor". Jesus 
retoma uma imagem tradicional na 
Bíblia para designar os chefes do 
povo judeu. Porque estes pastores 
são muitas vezes maus pastores, é o 
próprio Deus que pastoreará o seu 
rebanho. E o salmista gritará: "O 
Senhor é meu pastor!" Jesus atribui 
a Si próprio este título e esta 
missão, que confia em seguida a 
Pedro. Por seu lado, este recorre ao 
vocabulário pastoral para designar a 
função dos "anciãos", dos 
"presbíteros", na comunidade cristã. 
Estamos, de facto, muito longe da 
estrutura "sacerdotal", sobre a qual 
estava fundada toda a vida cultual 
do povo judeu. O serviço do templo 
estava reservado à tribo de Levi e 
às famílias sacerdotais. Ora, na 

Igreja, o "pastor" não é um homem 
do "sagrado", "separado" do resto 
do povo. O próprio Jesus não era 
uma "especialista do sagrado"! O 
pastor só tem sentido se ligado a 
um rebanho. Ele "conhece as suas 
ovelhas e as suas ovelhas 
conhecem-no". Elas "contam 
verdadeiramente para ele". Ele ama 
as ovelhas e cuida delas. Vigia-as. 
Condu-las a boas pastagens, dando-
lhes o bom alimento da Palavra de 
Deus. Ele vai ao ponto de dar a sua 
vida pelas suas ovelhas. Nunca se 
deve cessar de pedir ao Senhor que 
suscite sempre bons pastores para a 
sua Igreja! 

Discernir em Igreja... Não é fácil 
saber em que ponto estamos 
realmente, em matéria de vocação: 
o discernimento nunca se faz só, 
seja para um acompanhador 
espiritual, seja num pequeno grupo 
que saberia praticar esta entreajuda 
fraterna que permita a cada um 
fazer o ponto da situação sobre 
aquilo que o Senhor espera dele. 
Não seria a ocasião, nesta semana, 
para se pensar em fazer um tal 
encontro?

O 4.º Domingo da Páscoa é considerado o 
"Domingo do Bom Pastor", pois todos os 
anos a liturgia propõe, neste domingo, um 
trecho do capítulo 10 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 iniciativa partiu do padre 
Bernardino Andrade para 
quem a figura do Bom 
Pastor foi sempre o 
“modelo inspirador para o 

seu sacerdócio”. 
Em 2015, ao completar 50 anos de 

sacerdócio, recebeu do então bispo, 
D. António Carrilho, uma pequena 
imagem do Bom Pastor. 

“Gosto tanto daquela imagem que 
não a queria em confinamento na 
minha casa” referiu o padre 
Bernardino à Agência ECCLESIA, 
falando da génese deste espaço. 

O oratório foi benzido pelo bispo 
do Funchal, D. Nuno Brás, no último 
sábado, numa Missa campal em que 
participaram autoridades civis e 
religiosas da ilha. 

A Bica da Cana, no Paul da Serra é 
hoje um parque de merendas mas, 
este sacerdote recorda que, na sua 
infância era “um lugar a que se 
acedia com sofrimento”; ali que se 
recolhia a feiteira, para os animais e 
para a fertilização das terras. 

“Recordo que ficávamos ali alguns 
dias a recolher a feiteira e dormindo 

numas furnas que ali se encontravam 
e espalhando os fetos pelo chão para 
fazer de cama”, indica o sacerdote. 

O padre Bernardino recorda a 
dificuldade que tinha em perceber o 
sucesso turístico da Ilha da Madeira 
dado que, para ele, as ravinas e 
caminhos que subiam aos montes 
eram “lugares de dureza e associados 
a condições de vida muito difíceis”. 

Foi mais tarde que o padre 
Bernardino olhou para o Paul da 
Serra de maneira diferente, 
percebendo que, “o lugar de 
sofrimento também podia ser um 
espaço de divertimento”. 

O entrevistado destacado o papel 
de dois colegas de sacerdócio, o 
padre José Luís Sousa e o padre 
Silvano Gonçalves, tal como o 
arquiteto Juan Enrique Pita de 
Andrade ou o empresário Egídio 
Pombo, que edificaram a obra de 
forma gratuita. 

Quem se deslocar ao parque de 
Merendas da Bica da Cana pode 
agora ver a imagem oferecida do 
Bom Pastor e acompanhar a 
passagem do Evangelho alusiva à 

“ovelha perdida”, redigida em várias 
línguas. 

Este lugar acolheu também uma 
das primeiras Missas que o sacerdote 
celebrou, após a sua ordenação em 
1965. 

Confessando-se “apaixonado pela 
mensagem do Bom Pastor”, capaz de 
deixar as 99 ovelhas para ir em busca 
da que se perdeu”, o padre 
Bernardino Andrade defende que “o 
Bom Pastor é aquele que, hoje, vai ao 
encontro do que está sujo, do sem-
abrigo, da prostituta e do 
toxicodependente”. 

Outra instituição que desperta a 
admiração do padre Bernardino são 
os bombeiros: “Eles não perguntam 
quem teve a culpa do acidente, ou se 
ia em excesso de velocidade, 
socorrem simplesmente sem olhar às 
circunstâncias”. 

O padre Bernardino Andrade criou 
a ‘Gente Ajudando Gente’, que 
pretende despertar gestos de 
voluntariado em favor dos esquecidos 
e marginalizados. 

 
(Agência Ecclesia)
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Cantinho do Bom Pastor 
no Paul da Serra
O Parque de Merendas da Bica da Cana,  
no Paul da Serra, ilha da Madeira,  
é desde setembro de 2020, também  

um lugar de encontro com Deus,  
após a inauguração do “Cantinho 
do Bom Pastor”.
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O 58.º Dia Mundial de 
Oração pelas Vocações 
celebra-se a 25 de abril, 
quarto domingo de 
Páscoa, com o tema ‘São 

José: o sonho da vocação’, no ano 
especial que o Papa lhe decidiu 
dedicar, por ocasião do 150.º 
aniversário da sua declaração como 
padroeiro da Igreja universal. 

Francisco fala na necessidade de 
“moldar corações de pais, corações 
de mães”. 

Disto mesmo têm necessidade o 
sacerdócio e a vida consagrada, 
particularmente nos dias de hoje, 
nestes tempos marcados por 
fragilidades e tribulações devidas 
também à pandemia que tem 
suscitado incertezas e medos sobre 
o futuro e o próprio sentido da 
vida”. 

O Papa, que tem manifestado em 
diversas ocasiões a sua devoção a 
São José, sublinha que ele “não era 
famoso, nem se fazia notar”, mas, 
através da sua vida normal, 
“realizou algo de extraordinário aos 
olhos de Deus”. 

A mensagem destaca que, nesta 
fidelidade a Deus, São José 
“confiou plenamente” e deixou de 
lado os seus próprios planos. 

“É o amor que dá sentido à vida, 
porque revela o seu mistério. Pois 
só se tem a vida que se dá, só se 
possui de verdade a vida que se doa 
plenamente”, escreve. 

O Papa apresenta São José como 
“ícone exemplar” do acolhimento 
dos projetos de Deus, que se 
manifesta “com mansidão” em vez 
de se revelar de “forma 
espetacular”. 

“Não há fé sem risco. Só 
abandonando-se confiadamente à 
graça, deixando de lado os próprios 
programas e comodidades, é que se 
diz verdadeiramente ‘sim’ a Deus”, 
aponta. 

Francisco reza para que São José 
ajude todos, sobretudo os jovens em 

discernimento, a “realizar os sonhos 
que Deus tem para cada um”, numa 
atitude de serviço e dedicação ao 
outro. 

“Pode dizer-se que foi a mão 
estendida do Pai Celeste para o seu 
Filho na terra. Assim não pode 
deixar de ser modelo para todas as 
vocações, que a isto mesmo são 
chamadas: ser as mãos operosas do 
Pai em prol dos seus filhos e 
filhas”, indica. 

A mensagem sublinha que a 
fidelidade a Deus é, para os 

cristãos, o “segredo da alegria”. 
“É a alegria que vos desejo a vós, 

irmãos e irmãs que generosamente 
fizestes de Deus o sonho da vida, 
para O servir nos irmãos e irmãs 
que vos estão confiados, através 
duma fidelidade que em si mesma 
já é testemunho, numa época 
marcada por escolhas passageiras e 
emoções que desaparecem sem 
gerar a alegria”, assinala Francisco. 

“São José, guardião das 
vocações, vos acompanhe com 
coração de pai”, conclui.

São José: o sonho da vocação

O Papa publicou no dia  
19 de março a sua mensagem 
para o próximo Dia Mundial  
de Oração pelas Vocações, 
apresentando a figura  
de São José como modelo 
de paternidade  
e fidelidade a Deus. 
“Deus vê o coração e,  
em São José, reconheceu  
um coração de pai, capaz  
de dar e gerar vida no dia  
a dia. É isto mesmo que  
as vocações tendem  
a fazer: gerar e regenerar  
vidas todos os dias”,  
assinala Francisco.
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1 Ao comemorar-se o vigésimo quinto 
aniversário da Peregrinação Nacional dos 

Acólitos, saudamos todos os acólitos e 
acólitas das nossas Dioceses portuguesas e 
agradecemos-lhes o dom do inestimável 
serviço ao altar da Eucaristia e à comunidade 
cristã. Renovamos o sentido da sua missão, 
como publicámos nos Desafios pastorais da 
pandemia à Igreja em Portugal: «Todos os 
serviços e ministérios na Igreja, tanto os 
existentes como os que possam ser criados, 
devem estar impregnados por um profundo 
dinamismo missionário, um renovado anúncio 
do Evangelho nas comunidades cristãs, nas 
famílias e na sociedade». 
 

2Em 1996 os acólitos do Santuário de 
Fátima tomaram a iniciativa de se 

encontrarem com acólitos de outras dioceses 
para realizarem uma peregrinação àquele 
santuário no dia 1 de maio. Passados vinte e 
cinco anos, os pouco mais de cem acólitos 
presentes na primeira peregrinação são agora 
mais de cinco mil. Este número reflete também 
a importância crescente que a pastoral de 
acólitos tem tido no nosso país. De imediato, a 
organização da Peregrinação Nacional passou 
para o Secretariado Nacional de Liturgia, da 
Comissão Episcopal de Liturgia e 
Espiritualidade, fundando-se, assim, o Serviço 
Nacional de Acólitos. 
 

3O Serviço Nacional de Acólitos tem por 
missão fomentar as estruturas diocesanas 

de pastoral para os acólitos e ser dinamizador 
em tudo o que se relaciona com o ministério 
dos Acólitos. A Peregrinação Nacional tem 
especial relevo na sua ação. Em contexto 
internacional é desejável que os serviços 
diocesanos e o Serviço Nacional incrementem 
a sua presença junto do Coetus Internationalis 
Ministrantium. A Peregrinação Internacional a 
Roma é um marco significativo da participação 
dos acólitos portugueses junto do Santo 
Padre, onde manifestam a sua fidelidade e 
amor à Igreja num clima de festa e comunhão. 

4O acolitado não é um mero serviço 
funcional, mas um ministério que abrange 

crianças, jovens e adultos, rapazes e 
raparigas, que devem ser pastoralmente 
acompanhados para riqueza e edificação, não 
apenas dos próprios, mas de toda a 
comunidade. Por isso se requer uma contínua 
e adequada preparação técnica, bíblica, 
litúrgica, pastoral e espiritual. É de valorizar os 
momentos de escuta de Palavra de Deus, de 
oração e de retiro espiritual que muitos grupos 
de acólitos procuram realizar. 
 

5Muitas das vocações ao sacerdócio 
nasceram da dedicação de muitos rapazes 

ao serviço do altar como acólitos. Também as 
raparigas podem e devem aproveitar o dom do 
serviço do altar para se questionarem 
vocacionalmente. O serviço do altar deve, 
primeiramente, fazer redescobrir a primordial 
vocação do batismo. Haja especial cuidado da 
parte dos Párocos para fomentar, acarinhar, 
acompanhar e educar os grupos de acólitos 
em cada comunidade paroquial. Têm sido 
implementados serviços diocesanos de apoio 
à pastoral dos acólitos, com bons frutos. 
 

6Reconhecido como patrono universal dos 
acólitos, o mártir São Tarcísio era um jovem 

romano que muito amava a Eucaristia e seria 
um acólito. Acolhendo a difícil missão de levar 
a Eucaristia a prisioneiros, São Tarcísio 
encontrou o martírio no ano 257, “ao defender 
a Santíssima Eucaristia de Cristo, que uma 
multidão furiosa de gentios pretendia profanar, 
preferiu ser apedrejado até à morte”. Aquando 
dos 100 anos do nascimento de São 
Francisco Marto, na Peregrinação Nacional, a 
1 de maio de 2009, a Conferência Episcopal 
Portuguesa proclamou o santo pastorinho de 
Fátima como patrono dos acólitos 
portugueses. São Francisco Marto, tocado 
pelas aparições da Virgem Maria, sentia um 
ardente desejo de consolar a Jesus 
especialmente na Adoração Eucarística, a que 
chamava de “Jesus Escondido”. Estes jovens 

santos são para os acólitos portugueses um 
exemplo de dedicação e entrega à Eucaristia. 
Ambos tinham vidas transformadas pela 
Eucaristia e pelo amor a Cristo. São Tarcísio, 
determinado no serviço e no levar Jesus aos 
que mais d’Ele necessitavam, São Francisco 
Marto, contemplativo da Eucaristia e diligente 
na caridade para com outras crianças pobres. 
A breve vida de cada um deles é testemunho 
de como os acólitos, crianças, jovens e 
adultos devem alimentar a sua vida de serviço 
ao altar da Eucaristia como fonte e meta do 
seu ministério e do seu quotidiano.  
 

7Desde há alguns anos que os acólitos 
assumiram uma oração que surge como 

compromisso e programa de vida eucarística. 
Reconhecendo a importância dos acólitos em 
cada uma das suas comunidades e da estima 
por nós nutrida por cada um, queremo-nos 
associar a essa oração pedindo a bênção de 
Deus para cada acólito e cada acólita, e que a 
Virgem Santa Maria, a primeira a acompanhar 
e a servir o Senhor Jesus, estenda o seu olhar 
maternal sobre eles, e juntamente com São 
Tarcísio e São Francisco Marto os fortifique e 
anime na fé e na entrega ao serviço de “Jesus 
Escondido”. 
 
Senhor Jesus Cristo, sempre vivo  
e presente connosco, 
tornai-me digno de Vos servir  
no altar da Eucaristia, 
onde se renova o sacrifício da Cruz  
e Vos ofereceis por todos os homens. 
Vós que quereis ser para cada um o amigo  
e o sustentáculo no caminho da vida, 
concedei-me uma fé humilde e forte,  
alegre e generosa, 
pronta para Vos testemunhar e servir. 
E porque me chamaste ao vosso serviço, 
permiti que Vos procure e Vos encontre, 
e pelo Sacramento do vosso Corpo  
e Sangue, permaneça unido a Vós para 
sempre. 
Amém.

A propósito dos 25 anos 
da Peregrinação Nacional 

dos Acólitos
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“E m primeiro 
lugar temos de 
tentar ajuda o 
turismo a 
ressurgir da 

pandemia e das dificuldades 
económicas”, disse o padre 
Miguel Neto à Agência 
ECCLESIA no contexto da 
nomeação agora divulgada. 

O novo diretor da ONPT 
disse que o serviço da 
Conferência Episcopal 
Portuguesa que agora coordena 
vai “tentar potenciar” as 
riquezas do turismo, 
nomeadamente o religioso, e 

“dar um caris cristão à 
capacidade de acolhimento do 
povo português”. 

“Há de haver alguma coisa 
em que possamos contribuir e 
trabalhar”, disse o padre Miguel 
Neto, acrescentando que deseja 
“perceber o que é que ONPT 
pode fazer, enquanto organismo 
da CEP” para ajudar a Igreja a 
participar da solução para 
alavancar o turismo e para o 
futuro”, afirmou. 

O diretor da ONPT lembrou 
que não depende do serviço da 
CEP “resolver o problema da 
pandemia”, mas quer “ser parte 

Obra Nacional 
da Pastoral do Turismo  
tem novo diretor

da solução e não parte da 
inércia e da indiferença”. 

O padre Miguel Neto 
valorizou as “palavras de 
esperança” que se possam 
expressar, referindo que “algum 
contributo” deve ser dado pela 
ONPT. 

“Cabe à Igreja dizer uma 
apalavra de esperança, sem 
viver num mundo distante das 
necessidades das pessoas”, 
sublinhou. 

Para o padre Miguel Neto, o 
setor do turismo é “prioritário” 
para a Igreja Católica em 
Portugal por causa do número 
crescente de turistas e também 
por causa dos profissionais do 
setor, um dos que “dá mais 
trabalho, mais riqueza e mais 
sustento à população 
portuguesa”. 

“Este setor é fulcral”, disse o 
novo diretor da ONPT, 
remetendo para as 
consequências económicas da 
pandemia no turismo para 
comprovar a sua importância. 

“A Igreja tem de dar uma 
palavra às pessoas que 
perderam o seu trabalho devido 
à pandemia e ficaram sem 
emprego na hotelaria, tem de 
dar uma palavra aos 
empresários que viram os seus 
negócios ruir e as suas vidas 
voltadas 180 graus e sua 
sustentabilidade perdida”, 
afirmou. 

O padre Miguel Neto 
lembrou que há empresários a 
“viver uma vida de 
carenciados” e alertou para a 
necessidade de dar atenção 
também aos “grandes 
empresários porque eram 
geradores de emprego, de 
movimentos económicos”. 

“A Igreja tem de olhar para 
o setor do turismo com um 
olhar global de todos aqueles 
que estão preocupados em 
reanimar a economia, 
reanimar o ciclo do turismo, 
quer seja produtivo, do 
visitante, como daqueles que 
trabalham, geram riqueza, dos 
peregrinos, de todos”, disse. 

O padre Miguel Neto é 
sacerdote da Diocese do 
Algarve desde 2008, onde 
iniciou a coordenação do 
serviço diocesano da Pastoral 
do Turismo há 10 anos; em 
2012 integrou a direção da 
ONPT, criada nesse ano e 
dirigida pelo padre Carlos 
Godinho até à atualidade. 

O novo diretor pela Obra 
Nacional da Pastoral do 
Turismo manifestou “apreço” 
pelo trabalho realizado pelo 
anterior responsável por este 
setor, referindo que a equipa 
que está a constituir para o 
mandato que agora inicia vai 
fazer um “trabalho de 
continuidade” em relação à 
anterior.

O diretor da Obra Nacional da Pastoral do 
Turismo (ONPT), nomeado pela Conferência 
Episcopal Portuguesa, afirmou que este setor 
é “prioritário” para a Igreja Católica, apostada 
em ajudar a “alavancar” uma dimensão da 
economia afetada pela pandemia.
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A qui estão as principais  
perguntas que os cristãos 
fazem sobre os anjos e suas 
respostas. 

 
Pergunta: Devemos nomear  
o nosso anjo da guarda? 
 
Nos últimos anos, tem sido popular entre 
muitos cristãos nomear seu anjo da guarda ou 
fazer uma novena para descobrir seu nome. 
Essa devoção geralmente tem histórias 
milagrosas associadas a ela, onde as pessoas 
afirmam que descobriram o nome de seu anjo 
da guarda. 
Embora as histórias pareçam confirmar a 
legitimidade de tal prática, a Igreja Católica é 
muito clara sobre sua posição em nomear 
anjos. 
No Diretório sobre piedade popular, a Igreja 
proclama: “A prática de atribuir nomes aos 
Santos Anjos deve ser desencorajada, exceto 
nos casos de Gabriel, Rafael e Miguel, cujos 
nomes estão contidos nas Sagradas 
Escrituras”. 

Tornamo-nos anjos  
quando morremos? 
 
Na cultura popular, é comum se referir a 
pessoas que morreram como “anjos” no céu. 
Para muitos, isso significa simplesmente que 
pensam na pessoa falecida como estando 
com Deus, onde vivem os anjos. 
 
No entanto, às vezes esse pensamento 
reconfortante se torna mais concreto. Algumas 
pessoas acreditam que os humanos realmente 
se tornam anjos quando morrem. 
Mas isso é verdade? 
 
A resposta é: não. Não há possibilidade  
de um humano se tornar um anjo. 
 
Quando morremos, nossa alma é separada de 
nosso corpo por um momento, mas será 
reunida a ele no final dos tempos. Falamos 
sobre isso no Credo todos os domingos 
quando dizemos: “Creio na ressurreição da 
carne.” 

Tornar-se um anjo após a morte significaria 
que nos tornamos um ser totalmente diferente. 
Os católicos acreditam que os anjos são seres 
espirituais únicos e irrepetíveis. 
 
Pergunta: Os anjos têm asas? 
 
Para entender a representação artística dos 
anjos, devemos primeiro entender a natureza 
de um anjo na tradição cristã. Em primeiro 
lugar, a palavra “anjo” vem do latim angelus, 
que significa “mensageiro de Deus”. O latim 
deriva do grego ἄγγελος, que é uma tradução 
do hebraico mal’ākh, que significa 
“mensageiro”, “delegado” ou “embaixador”. 
 
O Catecismo da Igreja Católica expressa 
isso da seguinte maneira: 
 
Santo Agostinho diz a respeito deles: «Angelus 
[…] officii nomen est, non naturae. Quaeris 
nomen naturae, spiritus est; quaeris officium, 
angelus est: ex eo quod est, spiritus est: ex eo 
quod agit, angelus –Anjo é nome de ofício, não 

de natureza. Desejas saber o nome da 
natureza? Espírito. Desejas saber o do ofício? 
Anjo. Pelo que é, é espírito: pelo que faz, é 
anjo (anjo = mensageiro)». Com todo o seu ser, 
os anjos são servos e mensageiros de Deus. 
Pelo facto de contemplarem «continuamente o 
rosto do meu Pai que está nos céus» (Mt 18, 
10), eles são «os poderosos executores das 
suas ordens, sempre atentos à sua palavra» (Sl 
103, 20). 
A palavra “anjo” então descreve simplesmente 
o que eles fazem e não o que são. Os anjos 
são acima de tudo mensageiros e mensageiros 
do plano divino de Deus. 
Os anjos são espíritos puros, o que significa 
que eles não possuem um corpo físico, 
embora às vezes possam assumir a aparência 
de um humano. 
A forma visível que é frequentemente relatada 
nas Escrituras ou em histórias devocionais é 
mera aparência provisória, para que possam 
ser vistos através dos nossos olhos. 
Os artistas geralmente usam asas como um 
símbolo da missão dessas criaturas como 
mensageiros. 

As perguntas 
que os cristãos 
fazem sobre 
anjos
Os anjos são criaturas espirituais 
fascinantes. Muitos cristãos têm 
dúvidas sobre quem eles são  
e que impacto têm no mundo. 
A rigor, não sabemos muito sobre 
anjos, além do que é revelado  
na Bíblia.

Qual é a aparência  
do meu anjo da guarda? 
 
Se alguma vez tivermos a oportunidade de 
notar onosso Anjo da Guarda, é provável 
que ele nos apareça de uma forma que traga 
consigo sentimentos de paz e segurança. 
O nosso anjo da guarda conhece-nos melhor 
do que nós mesmos e habilmente escolhe 
uma forma que é específica para nós, não 
querendo assustar-nos, mas confortar na 
nossa hora de necessidade. 
É provável que nunca os perceberemos 
visivelmente nesta vida. Mas a nossa fé 
cristã dá-nos a confiança de que o nosso 
anjo da guarda está sempre ao nosso lado, 
pronto para nos ajudar quando mais 
precisamos dele. 
 
Os Anjos da Guarda conhecem  
os nossos pensamentos? 
 
Eles são capazes de entrar na nossa mente 
e ler nossos pensamentos secretos? Esta é 
uma pergunta comum. 
 
A resposta é: não. Eles não têm acesso 
especial aos nossos pensamentos. Só 
Deus é capaz de saber exatamente o que 
está a acontecer na nossa mente, pois ele 
é o criador e sustentador de todos nós. 
 
Santo Tomás de Aquino afirma isso 
claramente na sua Summa Theologiae: “O 
que é próprio de Deus não pertence aos 
anjos” (I, 57, 4). 
No entanto, embora os anjos não tenham 
acesso irrestrito aos nossos pensamentos, 
podemos revelar-lhes os nossos 
pensamentos de maneira espiritual. O 
filósofo Peter Kreeft escreveu no seu livro 
Angels and Demons que  podemos “revelar 
os seus pensamentos e segredos ao seu 
anjo da guarda, falando com ele, como 
falaria (rezando) com um santo humano no 
céu ou a um amigo na terra”. 
 



No dia 1 de maio  
é celebrada a festa litúrgica 
de São José Operário. 

 

A  “festa do trabalho”, 
criada pela 
Internacional 
Socialista em 1889, é 
celebrada, na Europa, 

no dia 1 de maio. A Igreja quis 
dar-lhe uma dimensão cristã. Por 
isso, Pio XII, em 1955, instituiu a 
festa de S. José Operário, 
colocando-a nesse dia. Ninguém 
mais do que o humilde 
trabalhador de Nazaré pode 
ensinar aos outros trabalhadores 
a dignidade do trabalho, e 
protegê-los com a sua intercessão 

junto de Deus. 
 
Numa época marcada, muitas 

vezes, por conflitos e revoltas, a 
Igreja, providencialmente, 
cristianizou esta festa, isso na 
presença de mais de 200 mil 
pessoas na Praça de São Pedro, 
as quais gritavam alegremente: 
“Viva Cristo trabalhador, vivam 
os trabalhadores, viva o Papa!” O 
Papa, em 1955, deu aos 
trabalhadores um protetor e 
modelo: São José, o operário de 
Nazaré. 

O santíssimo São José, 
protetor da Igreja Universal, 
assumiu este compromisso de 
não deixar nenhum trabalhador 
de fé – do campo, indústria, 

autônomo ou não, mulher ou 
homem – não esqueça-se de que 
ao seu lado estão Jesus e Maria. 

 
A Igreja, nesta festa do 

trabalho, autorizada pelo Papa 
Pio XII, deu um lindo parecer 
sobre todo esforço humano que 
gera, dá a luz e faz crescer as 
obras produzidas pelo homem: 
“Queremos reafirmar, em forma 
solene, a dignidade do trabalho, a 
fim de que inspire na vida social 
as leis da equitativa repartição de 
direitos e deveres.” 

São José, que na Bíblia é 
reconhecido como um homem 
justo, é quem revela com sua 
vida que o Deus que trabalha 
sem cessar na santificação de 
Suas obras, é o mais desejoso de 
trabalhos santificados: “Seja qual 
for o vosso trabalho, fazei-o de 
boa vontade, como para o 
Senhor, e não para os homens, 
cientes de que recebereis do 
Senhor a herança como 
recompensa… O Senhor é 
Cristo” (Col 3,23-24). 

Na Madeira São José Operário 
é celebrado na igreja das 
Achadas da Cruz.
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Festa de São José Operário 
no início de maio


