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DOMINGO DO BOM PASTOR
Dia Mundial de Oração pelas Vocações

Tema: Impelidos pelo Espírito para a Missão

JESUS RESSUSCITADO SE MANIFESTA
NOS PASTORES DA IGREJA

- Fazer o acendimento do Círio Pascal com o
refrão: "Luz radiante, luz da alegria, luz da gló-
ria, Cristo Jesus!"

01.  MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs celebramos a Páscoa se-
manal de Jesus, neste Quarto Domingo do
Tempo da Páscoa. Somos convidados,
como o BOM PASTOR, à dedicação, à
missionariedade, à entrega, ao cuidado pas-
toral. Que a mensagem de Jesus se torne
conhecida e vivenciada por todos.
Refrão: Sou Bom Pastor, ovelhas guar-
darei. Não tenho outro ofício, nem te-

rei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes da-
rei.
C. É a festa do Bom Pastor, Dia Mundial
de Oração pelas Vocações. Nossa Igreja
Diocesana se alegra e louva ao Senhor pe-
las diversas vocações sacerdotais e religio-
sas. Por todos os carismas e serviços pres-
tados pelos leigos e leigas que se colocam
a caminho, ouvindo e atendendo o chama-
do do Senhor. Alegres por estarmos reuni-
dos em nome do Senhor, cantemos:

02. CANTO
Novo sol brilhou ... nº 226

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Queridos irmãos e irmãs aqui nos en-
contramos para a experiência do Ressusci-
tado. Que bom celebrarmos a vida, a vo-
cação, dom de Deus dado a cada um de
nós. Iniciemos saudando a Trindade Santa.
Em nome do Pai...
D. O amor do Pai manifestado a nós em
Jesus Cristo Ressuscitado, a comunhão, e
a alegria do Espírito Santo estejam
convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.



04. DEUS NOS PERDOA
D. "O Deus de amor, jamais se descuidou,
em seu vigor, Jesus ressuscitou". Queremos
experimentar a grandeza do amor de Deus.
Numa atitude de humildade, confiemo-nos
ao Senhor. Ele é perdão e misericórdia.
Façamos esta experiência cantando:
Senhor, que viestes salvar os corações...
nº 237
D. Deus todo Poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos a Trindade Santa que amo-
rosamente se manifesta a nós.
Glória a Deus nos altos céus! Paz na ter-
ra... nº 256

06.  ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo poderoso, con-
duzi-nos à comunhão das alegrias celes-
tes, para que o rebanho possa atingir,
apesar de sua fraqueza a fortaleza do
Pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito San-
to. Amém.

07.  DEUS NOS FALA
C. Abramos nosso coração para a escuta
da Palavra. Deus quer nos comunicar seu
amor. Ouçamos atentamente.

PRIMEIRA LEITURA: At 2, 14a.36-41

L.1 Leitura dos Atos dos Apóstolos

SALMO RESPONSORIAL - 22/23
Refrão: O Senhor é o pastor que me
conduz; para as águas repousantes me
encaminha.

SEGUNDA LEITURA: 1Pd 2, 20b-25

L.2. Leitura da Primeira Carta de São
Pedro.

EVANGELHO: Jo 10, 1-10

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aclamemos Cristo Ressurgido... nº 373

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
"Ressuscitou o bom Pastor, que deu a vida
por suas ovelhas". Estas palavras da Liturgia
exprimem admiravelmente o espírito deste
IV Domingo do Tempo Pascal, chamado
Domingo do Bom Pastor.
Quando ouvimos falar da figura do Bom
Pastor, nos vem a imagem de um protetor,
daquele que cuida, que afaga, que coloca
no colo, que conduz! Quantas coisas boni-
tas nos falam aquela imagem do pastor ze-
loso, carregando carinhosamente uma ove-
lha em suas costas! Possivelmente, se tra-
tava de uma ovelha frágil, necessitada de
maiores cuidados! Muitas vezes, nós nos
vemos semelhantes àquela ovelha, tão de-
pendente do Pastor!
A figura do Bom Pastor é uma das imagens
mais belas e conhecidas das pregações de
Jesus. Ele nos convida a entrarmos no co-
ração do Pai, por meio de seus ensinamento.
Apresenta-se como a única porta que se
abre, para vivermos as maravilhas do Rei-
no! Experimentar o coração misericordio-
so e acolhedor de Jesus para chegar ao Pai,
é viver dentro de sua proposta de vida ple-
na.
Na Liturgia da Palavra de hoje, São Pedro
e a Igreja proclamam com convicção: "Que
todo o povo de Israel reconheça com ple-
na certeza; Deus constituiu Senhor e Cristo
a este Jesus que vós crucificastes". Mas,
quem é este Senhor? Por que foi crucifica-



do? A resposta está na segunda leitura, nas
palavras de São Pedro: "Cristo sofreu por
vós. Ele não cometeu pecado algum, men-
tira nenhuma foi encontrada em sua boca".
Eis o nosso Bom Pastor, aquele que deu a
vida pelas ovelhas e quis morrer para que o
rebanho tivesse vida!
Diante desse amor, podemos fazer a per-
gunta que os ouvintes de Pedro fizeram:
"Que devemos fazer?" A resposta é a mes-
ma: "Convertei-vos e cada um de vós seja
batizado, isto é, mergulhado, no nome de
Jesus Cristo!" Caríssimos, somos cristãos,
ovelhas do rebanho do Bom Pastor! Ele é
Pastor e Porta do redil: somente encontra a
vida verdadeira quem entra por ele. Há tan-
tos falsos pastores no mundo atual. Tantos
que, nos meios de comunicação, determi-
nam o que é certo e o que é errado; o que é
verdade e o que é mentira. As ovelhas fiéis,
pertencentes ao seu rebanho, conhecem a
sua voz. Não se deixam levar pelas pro-
postas enganosas dos falsos pastores.  Con-
cretamente é percorrer o mesmo caminho
de Jesus. É uma entrega total ao projeto do
Pai. Na doação de amor a Deus e aos ir-
mãos.
Quantas vezes fraquejamos na fé. Não da-
mos preferência a esta "Porta" que nos liga
ao Pai. Optamos pelas portas largas, aber-
tas pelo mundo, sem dar respostas coeren-
tes à verdade que ouvimos! Às vezes, so-
mos como ovelhas rebeldes, desatentas ao
carinho do Bom Pastor. Ele que deseja nos
libertar dos "lobos" vorazes que estão por
aí, a nos espreitar!
Seremos ovelhas desse Pastor se escutar-
mos sua voz e atendermos ao seu chama-
do. Seguindo-o, encontraremos pastagens
para a nossa vida. Mas, atenção: não po-
deremos segui-lo sem a conversão do nos-
so coração. Sem deixarmos, sem romper-
mos com aquilo que é modo de pensar e

viver contrário ao Evangelho. Supliquemos,
pois, ao Bom Pastor, o espírito da ovelha
confiante do Salmo de hoje: "O Senhor é o
pastor que me conduz, não me falta coisa
alguma. Ele me guia no caminho mais segu-
ro. Mesmo que eu passe pelo vale tene-
broso, nenhum mal eu temerei…"
O evangelho nos desperta para "escutar"
atentamente. Não apenas com nossos ou-
vidos, mas com o coração. Ouvindo a Pa-
lavra, vivamos o que nos diz Jesus! Novas
possibilidades se abrirão no campo da fé!
Neste dia do Bom Pastor, rezemos pelas
vocações sacerdotais e religiosas. Peçamos
ao Senhor que nos envie santas e sábias
vocações. Que sejam impelidas pelo Espí-
rito para a Missão.

09. PROFISSÃO DE FÉ.
D. Creio em Deus Pai...
Refrão: Creio Senhor, mas aumentai
minha fé...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Dirijamo-nos ao Senhor com confiança.
Todos: Jesus, Bom Pastor, guiai-nos.
L.1 Por aqueles que pusestes em vossa Igre-
ja como pastores, a fim de que sejam os
primeiros a obedecer à vossa voz, nós Vos
pedimos.
L.2 Por Dom Paulo, nosso Pastor, que seja
sempre sustentado pelo Espírito do Bom
Pastor, nós Vos pedimos.
L.1 Pelos que têm responsabilidades na fa-
mília, no trabalho, na política, para que não
sejam egoístas, mas sirvam os irmãos, nós
Vos pedimos.
L.2 Que em nossa Diocese cresça as vo-
cações para os diversos carismas, nós Vos
pedimos.
L.1 Que Dom Aldo que hoje aniversaria
tenha saúde e fecundidade em seu ministé-
rio, nós Vos pedimos.
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L.2 As Paróquias de Pedro Canário e
Mucurici/Ponto Belo festejam Nossa Se-
nhora de Fátima no próximo 13. Que se-
jam animadas pelo Espírito Santo para a
Missão, nós Vos pedimos.

Concluir com a Oração Vocacional:
Jesus, mestre, divino, que chamastes os
apóstolos a vos seguirem, continuai a pas-
sar pelos nossos caminhos, pelas nossas
famílias, pelas nossas escolas, e continuai
a repetir o convite a muitos de nossos jo-
vens. Dai coragem às pessoas convidadas.
Dai forças para que vos sejam fiéis como
sacerdotes, como diáconos, como religio-
sos e religiosas, para o bem do povo de
Deus e de toda a humanidade. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Demos graças ao Senhor pela abun-
dância de vida que vem a nós através do
sacrifício de Jesus, nosso Pastor. Apresen-
tamos nossa oferta e também o nosso
dízimo.
Eu creio num mundo novo... nº  510

12. PAI NOSSO
D. Guiados pelo Espírito do Bom Pastor,
rezemos a oração que o Senhor nos ensi-
nou. Pai nosso.

13. ABRAÇO DA PAZ
D. Na caminhada de fé e experiência cris-
tã que fazemos, somos conduzidos à paz
permanente que vem do Senhor. Com a
certeza de Cristo entre nós, saudemo-nos
uns aos outros desejando a paz.
Aperta a minha mão... nº 538

14. ORAÇÃO
D. Concedei, ó Deus, que sempre nos
alegremos por estes mistérios pascais,
para que nos renovem constantemente
e sejam fonte de eterna alegria. Por Cris-
to, nosso Senhor.

15. AVISOS

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor nos abençoe, nos
livre de todo o mal e nos conduza à vida
eterna.
T. Amém.
D. Impelidos pelo Espírito para a Missão,
ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida):
D. "Bendigamos ao Senhor".
T. "Demos graças a Deus"

17. CANTO
Sou Bom Pastor... nº 123

Leituras para a Semana
2ª At 11, 1-18 / Sl 41(42) / Jo 10, 11-18
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


