
- Colocar em destaque um quadro do Bom Pastor

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, em cada Domingo lem-
bramos a Páscoa de Jesus. Como Bom Pas-
tor, Ele se compadece da multidão faminta,
guia, fortalece e defende a vida.
Refrão: O Senhor é o Pastor que me con-
duz, não me falta coisa alguma.
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ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

MÊS DIOCESANO DO DÍZIMO

SANTAS MISSÕES POPULARES

SERVOS DO REBANHO, NÃO SENHORES!

C. A Páscoa de Jesus se prolonga na vida
dos que são movidos em sua missão. Re-
cordamos hoje a vida doada de Verino
Sossai e os 35 anos do martírio do Pe.
Ezequiel Ramin, missionário Comboniano.

02. CANTO
Jesus sempre estava a caminhar... n° 75

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Confiemos no Senhor que é justo e bon-
doso. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.
D. O Senhor esteja  convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Hoje celebramos a vitória de Cristo so-
bre o pecado e morte. Somos convidados
a morrer ao pecado e ressurgir para uma
vida nova. Peçamos a misericórdia do Pai.
(Silêncio)
D. Senhor, que sois o caminho que leva ao
Pai, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, que sois a verdade que ilumina
os povos, tende piedade de nós.



Todos: Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, que sois a vida que renova o
mundo, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Deus todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.

05. HINO DE LOUVOR
C. Cantemos! O Senhor nos fez homens e
mulheres novos, reconciliados e portado-
res da paz.
Glória a Deus nas alturas... n° 238

06. ORAÇÃO
D. Ó Deus, Pastor do Vosso povo e mãe
da vida, enchei-nos da Vossa ternura.
Que cheios de fé, esperança e amor,
guardemos fielmente os Vossos manda-
mentos. Por nosso Senhor Jesus Cris-
to, Vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. Como rebanho, encontramo-nos no colo
de nosso Pastor para refazer as forças e
ouvir a Sua Palavra.

PRIMEIRA LEITURA: Jr 23,1-6

L.1 Leitura do Livro do Profeta
Jeremias.

SALMO RESPONSORIAL: 22(23)
Refrão: O Senhor é o Pastor que me
conduz: felicidade e todo bem hão de
seguir-me.

SEGUNDA LEITURA: Ef 2, 13-18

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Efésios.

EVANGELHO: Mc 6, 30-34

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Minhas ovelhas escutam minha voz, minha
voz estão elas a escutar. Eu conheço, en-
tão, minhas ovelhas, que me seguem comi-
go a caminhar.

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Marcos.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A Igreja diz ao mundo: Jesus é a Palavra
viva do Pai, o Salvador e a Salvação. É a
Ele que dirigimos continuamente o olhar e o
coração, para contemplá-Lo, escutá-Lo e
Nele bebermos das fontes da vida e da paz!
É de Jesus que a Palavra hoje nos fala: o
Bom Pastor!
Em Israel, pastores do povo eram seus di-
rigentes: reis, aristocracia, sacerdotes,
escribas, profetas. Infelizmente, eram pas-
tores maus e infiéis. Pois não faziam o que
era de se esperar de quem apascenta. Não
amavam o rebanho. Dele não cuidavam.
Com ele não se preocupavam.
Não devemos esquecer que os pastores do
povo de Deus, são os ministros de Cristo:
Bispos, padres, diáconos e lideranças. A
eles também, o Senhor repreende hoje e
exorta: que se convertam e sejam pastores
de verdade. Mas, quem é pastor de verda-
de na Igreja? Quem se deixa modelar pelo
verdadeiro Pastor. Pelo único Pastor. Aquele
que é a própria justiça, a própria santidade
de Deus: "Este é o nome com que o cha-
marão: 'Senhor, nossa Justiça'".
Por causa dos maus pastores de Israel, que
infestaram todo o tempo do Antigo Testa-
mento, o Senhor prometeu: "Eis que virão
dias em que farei nascer um descendente



de Davi; reinará e será sábio. Fará valer a
justiça e a retidão na terra". Deus fala do
Messias. Esse Messias é a própria presen-
ça de Deus apascentando o seu povo: "Eu
reunirei o resto de minhas ovelhas de todos
os países para onde forem expulsas, e as
farei voltar a seus campos, e elas se repro-
duzirão e multiplicarão". Eis, portanto: um
Messias, presença do próprio Deus, Pas-
tor do seu povo, cuidador do seu rebanho.
É assim que o Evangelho de hoje nos apre-
senta Jesus: "Ao desembarcar, Jesus viu uma
numerosa multidão e teve compaixão, por-
que eram como ovelhas sem pastor. Co-
meçou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas".
Que imagem sublime! Jesus cansado, pen-
sando em algo tão humano, tão legítimo: um
dia de descanso em companhia dos Doze.
E quando chega ao local escolhido para
repousar, lá estava a multidão cansada e
acabrunhada, sedenta de luz, vida e de ver-
des pastagens. Desorientada, como ovelhas
sem pastor… E Jesus, Bom Pastor, deixa
de lado seu cansaço e, cheio de compai-
xão, vai cuidar das ovelhas… Por isso mes-
mo, Ele é o Pastor por excelência! O Belo,
Perfeito, Pleno Pastor! Ele ama o rebanho.
Preocupa-se com ele. Dele se compadece
e por ele dará a própria vida. Nunca o Se-
nhor buscou favor para si. Não! Toda a sua
vida foi para o rebanho, por amor ao Pai.
Vida dada, doada, entregue de modo to-
tal… até a morte e morte de cruz. São Paulo,
diz aos Efésios, na segunda leitura de hoje:
"Agora, em Cristo, vós que outrora está-
veis longe, vos tornastes próximos, pelo
sangue de Cristo. Ele, de fato é a nossa
paz!" Eis o Bom Pastor, entregou a vida pela
humanidade e nos atraiu. Abriu um novo
caminho. Suscitou uma nova esperança para
judeus e pagãos. Reuniu-os todos no seu
aconchego, no seu coração de Pastor. Deu-
nos a paz e fazendo de nós a sua Igreja!

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Acolhidos nesta celebração pelo Pastor
de nossas vidas, rezemos:
Creio em Deus...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Rezemos para que Igreja e povos da
terra escutem e sigam o verdadeiro Pastor,
que quer salvar a todos.
Todos: Ouvi-nos, ó Rei da glória.
L.1 Que os governantes e autoridades exer-
çam com justiça as suas funções e velem
pelo bem do povo, rezemos.
L.2 Para que o mundo novo inaugurado por
Cristo, sem classes, sem divisões e sem
fronteiras, seja a nossa meta, rezemos.
L.1 Que as comunidades vivam em união
com seus pastores, os amparem, com eles
trabalhem e por eles rezem, rezemos.
L.2 Pelos motoristas, que a trabalho ou a
passeio, zelem pela própria vida e a dos
semelhantes, rezemos.
L.1 Recordamos nesta semana os 22 anos
do assassinato de oito adolescentes na
Candelária, Rio de Janeiro. Que tenhamos
ações preventivas para dar vida e dignida-
de aos jovens, rezemos.
D. Senhor Jesus, que os pastores sejam dig-
nos de Vós. Que as ovelhas tenham fome
das Vossas Palavras. Vós que sois Deus com
o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.

11. BOLETIM DO DÍZIMO
D. Da Primeira Carta de São Paulo aos
Coríntios: "Anunciar o Evangelho não é
título de glória para mim; pelo contrá-
rio, é uma necessidade que me foi impos-
ta. Ai de mim seu eu não anunciar o Evan-
gelho" .
L.1 Ao evangelizar, a Igreja faz o que Jesus
fez: vai ao encontro das pessoas. Essa ação
se concretiza por meio das missões. As
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Santas Missões Populares são exemplo de
missão realizada dentro e fora da Igreja.
O dízimo dá sustentação à ação missionária.
Ele possibilita que a pessoa de Jesus e os
valores do Evangelho cheguem a todos.
Todos: Senhor, coloco em Vossas mãos
a minha vida. / Tudo o que sou e tenho
é Vosso. / Acolhei a minha família, / a
minha comunidade / e os meus afaze-
res do dia a dia. / Confio na Vossa mi-
sericórdia / e agradeço a Vossa presen-
ça amorosa em minha vida. / Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
(A equipe prepare símbolos que lembrem o cui-
dado da Igreja pelas pessoas através das diver-
sas pastorais)
Ouvindo o apelo de Deus... n° 456 (exceto
a última estrofe).

13. PAI NOSSO
D. Protegidas pelo Pai, as ovelhas não te-
rão medo. A Ele dirigimos a oração que
Seu Filho nos ensinou: Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Paulo, na segunda leitura, recorda que
Cristo é nossa paz. Do que era dividido,
Ele fez uma unidade. Neste Ano da Paz,
saudemo-nos atentos a este apelo.
Canto à escolha.

15. ORAÇÃO
D. Senhor, nosso Deus, nós Vos bendi-
zemos pela comunhão na Palavra. Dai-
nos viver a compaixão e a solidarieda-
de na luta pela justiça. Por Cristo, nos-
so Senhor. Amém.

16. AVISOS

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. A bênção do Deus que nos reuniu como
rebanho para ouvir Sua Palavra: Pai e Fi-
lho e Espírito Santo.
Todos: Amém.
D. Ide em paz e o Senhor nos acompanhe.
Todos: Graças a Deus.

18. CANTO
Cristo é a felicidade... n° 734

Leituras para a Semana

2ª Ex 14, 5-18 / (Sl)Ex 15, 1-6 / Mt 12, 38-42
3ª Ex 14, 21 – 15, 1 / (Sl)Ex 15, 8-17 / Mt 12, 46-50
4ª Ct 3, 1-4a / Sl 62(63) / Jo 20, 1-2.11-18
5ª Ex 19, 1-2.9-11.16-20b / (Sl)Dn 3, 52-56

Mt 13, 10-17
6ª Ex 20, 1-17 / Sl 18(19B) / Mt 13, 18-23
Sáb.: 2Cor 4, 7-15 / Sl 125(126) / Mt 20, 20-28


