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Na primeira leitura encontramos Pedro anunciando a morte e ressurreição de Jesus, faz este
anuncio para a conversão das pessoas ali presentes (eram cerca de 3000 pessoas). O pescador
da Galileia faz sua primeiraexperiência como pescador de homens, seguindo ao mandato do
Mestre, o bom pastor, Jesus Cristo. Na 2ª leitura fala às pessoas já convertidas. A comunidade
cristã já esta formada a um tempo. Pedro pede não só a conversão, mas também a imitação de
Cristo. “Cristo padeceu por vós, deixando-vos um exemplo para que sigais suas pegadas”(1 Pd
2,21). Como o Apóstolo Tiago diz em sua carta: “Mostra-me a sua fé sem obras que eu
mostrarei a minha fé com obras” (Tgo 2,18). No evangelho Jesus se apresenta Jesus se
apresenta como o bom Pastor dizendo:
“ Eu sou o bom pastor, eu sou a porta”
O pastor conduz as ovelhas. Tanto os apóstolos, como nós, somos, também suas ovelhas e a
ovelha que não quer se perder escuta e é conduzida pela voz do pastor. Por isso devemos estar
atentos a Palavra de Deus. Quando Pedro, Paulo, Tiago, João e outros apóstolos falam, é Cristo
que fala por eles, pois são as palavras e ações do próprio Cristo que os inspira a ensinar e a
viver a vidana ação do Espírito Santo, do Homem Novo que nasce em Cristo. O que nos foi
transmitido pelos apóstolos não é um amontoado de teorias, mas um manual de práticas onde
nos é ensinado um caminho para nos tornarmos: Não apenas pessoas boas, virtuosas e/ou
melhores que os outros, mas para sermos filhos de Deus segundo os passos do bom Pastor
que é Jesus Cristo: Caminho, verdade e vida.
Com ele aprendemos a amar,
Com ele aprendemos a ter compaixão,
Com ele aprendemos a verdadeira caridade,
Com ele aprendemos a verdadeiramente servir,
Sem esperar nada em troca, seja reconhecimento, ou algo material. O bom pastor nos leva por
pastagens para que nos alimentemos de sua Palavra e de sua carne e de seu sangue: “minha
carne é verdadeira comida, e meu sangue verdadeira bebida” (Jo 6, 55). Quando nos
encontramos com o Senhor e em torno dele na Santa Missa, somos fortalecidos pela Palavra
de Deus e pela eucaristia, corpo e sangue de Cristo, verdadeira comida e verdadeira bebida
(conf. Jo 6, 55), presença real e eficaz do Senhor no Sacramento celebrado no altar para a
nossa salvação. Pedimos ao bom Pastor que atento a nós suas ovelhas que o escutam e
seguem seus passos, nos proteja em nossa caminhada e nos fortaleça em nossa fé para que
não caiamos nas tentações que nos conduzem às trevas, aos “porões” da vida e não sejamos
seduzidos pelo mal.

