
Nº 2.101    (Ano B/Branco)       4º Domingo da Páscoa              26 de abril de 2015
52° Dia Mundial de Oração pelas Vocações

ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

"O BOM PASTOR DÁ A VIDA POR SUAS OVELHAS"

- Acender solenemente o Círio Pascal, da seguin-
te maneira: Uma pessoa o acende (com uma vela
comum) e diz: "Bendito sejas, Deus da vida, pela
ressurreição de Jesus Cristo e por esta luz radi-
ante". Depois todos cantam: "Ó vem cantar co-
migo irmão, nesta festa da ressurreição!"
- Para a procissão de entrada providenciar um
quadro do Bom Pastor e outro do Papa Francis-
co.
- Preparar tudo para a aspersão da água.

01. MOTIVAÇÃO
C. Queridos irmãos e irmãs, motivados pela

alegria do Tempo Pascal somos convida-
dos, nesse Domingo de festa, a abrir os
corações para acolher e amar Deus e a
Igreja.
Refrão: Este é o dia que o Senhor fez
para nós; alegremo-nos e nele
exultemos.
C. A liturgia de hoje convida-nos a pensar
como Jesus Cristo é Pastor. Ele mostra o
verdadeiro jeito de evangelizar.
Refrão: Prova de amor maior não há,
que doar a vida pelo irmão.
C. Neste Dia Mundial de Oração pelas Vo-
cações, rezemos pelo Papa Francisco.
Unimo-nos à paróquia de Ecoporanga que
no dia 1° celebra a festa de seu padroeiro,
São José Operário.

02. CANTO
Sou Bom Pastor... nº 96

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Na alegria e na esperança, que ressur-
gem nesse tempo Pascal, saudemos a Trin-
dade Santa: Em nome do Pai e do filho
e do Espírito Santo. Amém.
D. O Deus da infinita providência e con-
solação, que ressuscitou seu Filho Jesus,



através do Espírito Santo, esteja com to-
dos.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. RITO DA ASPERSÃO
D. Irmãos e irmãs, bendigamos ao Deus da
vida, que nos faz participar da alegria dos
que foram batizados na Páscoa, dando-nos
esta água como recordação do batismo.
(silêncio)
D. Ó Deus, bendito sejais pela água que
fecunda a terra e dá vida à Vossa cria-
ção. Ela não apenas refaz as nossas for-
ças, mas é sinal de que nos renovais
interiormente em Vossa aliança. Por
esta água, venha sobre nós o Vosso
Espírito, para fazer de nós criaturas
novas, agora e sempre.
Todos: Amém.
(Enquanto a assembleia é aspergida, canta-se
"Eu vi, eu vi, vi foi água a manar", n° 859)

05. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos ao nosso Deus, autor e prin-
cípio de tudo o que existe:
Glória ao Pai... n° 249

06. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo-poderoso, con-
duzi-nos à comunhão das alegrias celes-
tes. Que o rebanho possa atingir, ape-
sar de sua fraqueza, a fortaleza do Pas-
tor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vos-
so Filho, na unidade do Espírito Santo.
Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Jesus, o Bom Pastor, convida-nos à es-
cuta contemplativa de sua mensagem. Quan-
do nos deixamos conduzir por ela reconhe-
cemos a voz Daquele que dá a vida por suas
ovelhas. Escutemos com atenção.

PRIMEIRA LEITURA: At 4, 8-12

L.1 Leitura dos Atos dos Apóstolos.

SALMO RESPONSORIAL: 117 (118)
Refrão: A pedra que os pedreiros rejei-
taram, tornou-se agora a pedra angu-
lar.

SEGUNDA LEITURA: 1Jo 3, 1-2

L.2 Leitura da Primeira Carta de São
João.

EVANGELHO: Jo 10, 11-18

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Eu sou o Bom Pastor... nº 375

08. PARTILHANDO A PALAVRA
Todos os anos a liturgia do 4º domingo da
Páscoa é dedicada ao tema do Bom Pas-
tor. É uma liturgia privilegiada para fazer-
mos a experiência do profundo amor de
Deus. Ele se doa na gratuidade, sem inte-
resses. Liturgia propícia para lideranças de
comunidades pensarem com carinho e aten-
ção a respeito do ser pastor. Temos zelo e
compromisso com o rebanho?
Ao dizer "Eu sou o Bom Pastor", Jesus lem-
bra o Deus libertador da escravidão do
Egito. Ele é a memória e a presença viva do
Deus que conduz o povo à libertação.
No início do Evangelho temos uma defini-
ção clara do que significa ser um bom pas-
tor: O Bom Pastor dá a vida por suas ove-
lhas. Ele não as conduz por vaidade, es-
perteza ou ganância. Ele não é mercenário,
pois não visa o lucro. Ele também não aban-
dona suas ovelhas no perigo e nas amea-
ças. O Bom Pastor sabe que a sua missão
e vocação é tratar igualmente a todas as



ovelhas, com a mesma atenção e carinho.
Jesus ensina que a missão do pastor está
intimamente ligada com a causa dos menos
favorecidos. O verdadeiro pastor reconhe-
ce que o rebanho confiado a ele não lhe
pertence, por isso é fiel a quem lhe confiou
tal missão.
A primeira leitura é um estemunho de fideli-
dade dado pela comunidade dos Atos dos
Apóstolos, de modo especial, por Pedro.
Ele nos mostra como deve ser a relação do
fiel seguidor de Jesus Cristo, de toda pes-
soa que se coloca como pastor. Como guia
de uma comunidade deve curar e promo-
ver a libertação das pessoas de modo inte-
gral. Esse é o dever e a missão dos verda-
deiros pastores. Eles sempre agem condu-
zidos pelo Espírito Santo, o mesmo Espíri-
to que conduziu Jesus a fazer tantas mara-
vilhas. É dessa intimidade que brota o sen-
tido de filiação, como nos fala a segunda
leitura. Filiação que herdamos primeiramen-
te por Jesus Cristo. Ele, por vontade do Pai,
tornou-se um ser humano como nós e nos
dá a possibilidade de sermos continuadores
de seu projeto de salvação.
Neste dia, agradeçamos ao nosso Deus por
nosso Pastor, o Papa Francisco. Peçamos
que ele sempre saiba conduzir a Igreja de
Cristo a ele confiada. Que o faça com amor,
dedicação e uma enorme fidelidade ao
Evangelho.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Em resposta à Palavra de Deus renove-
mos a nossa confiança em Jesus Cristo,
nosso irmão e na Santa Igreja. Rezemos:
Creio em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Nossa prece hoje é a Oração do Ano
Vocacional de 1983, convocado por São
João Paulo II.

L.1 Senhor da Messe e pastor do rebanho
faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e
suave convite: “Vem e segue-me”.
L.2 Derrama sobre nós o teu Espírito. Que
ele nos dê sabedoria para ver o caminho e
generosidade para seguir tua voz.
Refrão: O Senhor necessitou de braços
para ajudar a ceifar a messe. E eu ouvi
seus apelos de amor, então respondi:
aqui estou, aqui estou.
L.1 Senhor, que a messe não se perca por
falta de operários. Desperta nossas comu-
nidades para a missão. Ensina nossa vida a
ser serviço. Fortalece os que querem dedi-
car-se ao Reino na vida consagrada e reli-
giosa.
Refrão: Tu és a razão da jornada, tu és
minha estrada, meu guia, mu fim. No
grito que vem do teu povo, te escuto de
novo, chamando por mim.
L.2 Senhor, que o rebanho não pereça por
falta de pastores. Sustenta a fidelidade de
nossos bispos, padres, diáconos e minis-
tros. Dá perseverança a nossos seminaris-
tas. Desperta o coração de nossos jovens
para o ministério pastoral em tua Igreja.
L.1 Senhor da Messe e pastor do rebanho
chama-nos para o serviço de teu povo.
Refrão: Quem é que vai? Quem é que
vai? Quem é que vai nessa barca de Je-
sus, quem é que vai?
L.1 e L.2 Maria, Mãe da Igreja, modelo
dos servidores dos servidores do Evange-
lho, ajuda-nos a responder SIM. Amém.

11. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs, demos graças ao Pai,
por Jesus Cristo, nosso Bom Pastor, que
nos conhece e nos dá vida plena por sua
ressurreição.
Todos: É bom cantar um bendito! Um
canto novo, um louvor! (bis)
- Ao nosso Pai verdadeiro, que o Filho seu
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Leituras para a Semana

2ª At 11, 1-18 / Sl 41(42) / Jo 10, 1-10
3ª At 11, 19-26 / Sl 86(87) / Jo 10, 22-30
4ª At 12, 24 – 13, 5a / Sl 66(67) / Jo 12, 44-50
5ª At 13, 13-25 / Sl 88(89) / Jo 13, 16-20
6ª At 13, 26-33 / Sl 2 / Jo 14, 1-6
Sáb.: At 13, 44-52 / Sl 97(98) / Jo 14, 7-14

nos mandou. //Da morte é triunfante, da
vida Ele é Senhor//. (Refrão)
- Cordeiro sacrificado, Senhor da Paz, nos-
so irmão. //Dos tristes consolador, dos po-
bres libertação//. (Refrão)
- Pastor se faz das ovelhas, por seu amor
doação. //As mãos se dão céu e terra, é
uma só louvação!// (Refrão).

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Apresentemos diante do altar do Se-
nhor a vida e a missão do Papa Francisco.
Apresentemos nossa vida, trabalho e es-
forço por um mundo melhor. Com o  nos-
so dízimo reconhecemos a gratuidade do
Pai.
Eu creio num mundo novo... nº 505

13. PAI NOSSO
D. Como grande família que somos, reze-
mos juntos a oração que o próprio Jesus
Cristo nos ensinou. Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Abraçando-nos como irmãos e irmãs
queremos manifestar o desejo de paz que
trazemos nos nossos corações. Com este
gesto nos comprometemos em ser cons-
trutores da paz.
A paz do Senhor... nº 539

15. ORAÇÃO
D. Velai com solicitude, ó Bom Pastor,
sobre o Vosso rebanho. Concedei que
vivam nos prados eternos as ovelhas
que remistes pelo sangue do Vosso Fi-
lho. Fortalecei em nós as disposições
para cumprir tudo o que for para a hon-

ra e glória do Vosso Nome. Por Cristo
nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS
D. Em nossas orações, lembremos do 3°
Retiro Diocesano das Santas Missões Po-
pulares. Será em Barra de São Francisco,
de 15 a 17 de maio.

17. BENÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. O Deus da paz, que pela força do seu
Espírito ressuscitou Jesus Cristo dos mor-
tos, nos fortaleça e nos ilumine, agora   para
sempre. A bênção de Deus todo-poderoso:
Pai e Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.
D. Vamos em paz e o Senhor nos acompa-
nhe!
Todos: Graças a Deus!

18. CANTO
Por sua morte... n° 794


