
- Acender solenemente o Círio Pascal. Uma
pessoa o acende com uma vela comum e diz:
“Bendito sejas, Deus da vida, pela ressurreição
de Jesus Cristo e por esta luz radiante”. Depois
todos cantam: “Ó vem cantar comigo irmão,
nesta festa da ressurreição!”
- Para a procissão de entrada providenciar um
quadro do Bom Pastor e outro do Papa
Francisco.
- Preparar água benta para a aspersão.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs sejam bem vindos. Na
alegria nos reunimos para celebrar nossa fé
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55º DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES
Tema: «Escutar, discernir, viver o chamada do Senhor»

JESUS, O BOM PASTOR E SALVADOR
no Cristo Ressuscitado. A liturgia de hoje
nos convida a contemplar Jesus, o Bom
Pastor, e a seguir seus exemplos.
Refrão: Sou bom pastor, ovelhas
guardarei. Não tenho outro oficio, nem
terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes
darei.
C. Neste domingo, a Igreja celebra o 55º
Dia Mundial de oração pelas vocações.
Somos convidados a escutar, discernir e
viver o chamado de Deus. Sejamos
pastores que lutam pela vida do povo.
Muitos são os chamados e poucos são os
que se colocam a serviço do Reino de
Deus.
Refrão: É missão de todos nós Deus
chama eu quero ouvir a sua voz! (2x)
C. Estejamos atentos à voz e ao exemplo
do Bom Pastor. Ele nos chama para servir
com alegria. Cantemos.

02. CANTO
Sou bom pastor... nº 123

03. ACOLHIDA E SALDAÇÃO
D. Na alegria da Páscoa do Senhor,
conscientes do chamado e dispostos para
servir, saudemos a Santíssima Trindade:
Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém!



D. A graça de Deus, nosso Pai, o amor de
Jesus Cristo, o Bom Pastor, e a força do
Espírito Santo, estejam convosco.
Todos: Bendito seja Deus...

04. DEUS NOS PERDOA
D. Jesus, o Bom Pastor, fez uma escolha
por suas ovelhas, concedendo-lhes a vida.
Muitas vezes, nos fechamos aos sinais de
vida e cedemos à tentação dos mercenários
caindo no pecado. (silêncio)
Reconheçamos as nossas faltas e peçamos
perdão a Deus.
Converte o meu coração... nº 1.13
(O ministros faz a aspersão)
D. Deus Amor, Pai misericordioso, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Alegres pela misericórdia do Bom Pastor
e dispostos a servi-Lo no amor, louvemos
cantando:
Glória a Deus na imensidão... nº 1.161

06. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo-poderoso,
conduzi-nos à comunhão das alegrias
celestes, 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 Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA
D. Com alegria acolhamos a Palavra de
Deus. Ouçamos o que o Senhor nos falará.
(Escolher um canto e providenciar um gesto
envolvendo os jovens.)

PRIMEIRA LEITURA:  At 4,8-12

L. 1 Leitura dos Atos dos Apóstolos.

SALMO RESPONSORIAL: 117(118)
Refrão: A pedra que os pedreiros
rejeitaram, tornou-se agora a pedra
angular.

SEGUNDA LEITURA: 1Jo 3,1-2

L.2 Leitura da Primeira Carta de São
João.

EVANGELHO: Jo 10, 11-18

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Ide pelo mundo... nº 319
(cantar a 2ª estrofe)

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO DA PALAVRA
- O 4º domingo da Páscoa é dedicado ao
Bom Pastor. O Senhor é bom por seu
próprio ser. Ele diz: "Eu sou o Bom Pastor".
Nesta liturgia fazemos a experiência do
profundo amor de Deus. Ele se doa
gratuitamente, sem interesses. Quer que seu
exemplo nos torne bons: "O bom Pastor dá
a vida por suas ovelhas". Ele fez o que nos
ensina. Mostrou-nos o que devemos fazer.
- Ao dizer “Eu sou”, Jesus faz memória do
Deus libertador da escravidão do Egito. Ele
é a presença viva do Deus que conduz o
povo para fora de tudo o que oprime e
diminui a vida. Ele é o Deus que conduz à
libertação.
- Jesus esclarece que no meio do povo
existem falsos pastores. Eles agem segundo
interesses pessoais. Homens e mulheres que
só pensam e agem em benefício próprio são
ladrões, exploradores e gananciosos.
Pensam em salvar somente a si mesmos. Ao
menor sinal de ameaça, abandonam o povo
no perigo e fogem. Abramos os olhos: estes
não são pastores, mas mercenários. O Bom



Pastor dá a vida por suas ovelhas. Ele não
as conduz por vaidade, esperteza ou
ganância. Ele não é mercenário, pois não
visa o lucro. Ele não abandona suas ovelhas
no perigo e nas ameaças. O Bom Pastor
sabe que a sua missão e vocação é proteger
e cuidar de todas as ovelhas. O verdadeiro
pastor reconhece que o rebanho não lhe
pertence, pois é apenas um servo. Por isso
é fiel ao Pai, que lhe confiou a missão de
conduzir todos à salvação.
- Jesus com sua bondade e modo de agir,
torna-se o centro da salvação: "A pedra que
os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a
pedra angular".
- A ação protetora e salvífica do Bom Pastor
estende-se por toda a história. É em nome
de Jesus que Pedro realiza prodígios (1ª
Leitura). Mostra-nos como deve ser a
relação do fiel seguidor de Jesus Cristo.
Como guia de uma comunidade, deve curar
e promover a libertação das pessoas de
modo integral. Em Jesus somos chamados
filhos de Deus e, por isso, continuadores
de seu projeto de salvação no qual teremos
ainda muitas maravilhas (2ª Leitura).
- Neste dia, agradeçamos a Deus por todos
os que assumem a tarefa pastoral em nossa
Igreja. Que a realizem com amor, dedicação
e fidelidade ao Evangelho.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Protegidos pelo amor de Cristo, Bom
Pastor, professemos a nossa fé: Creio em
Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Somos filhos de Deus e não escravos.
Rezemos a Ele, que protege e cuida para
que nenhuma ovelha se perca. Após cada
invocação digamos juntos: Jesus, Bom
Pastor, protegei-nos.
L.1 Pelo Papa, bispos, padres e diáconos,
para que amem seus irmãos com o coração

de Cristo. Que estejam dispostos a dar por
eles suas forças e suas vidas. Rezemos ao
Senhor.
L.2 Pelos religiosos, religiosas, leigas e leigos
que assumem a missão de defender a vida
e evangelizar. Que fortalecidos pelo Espirito
Santo, continuem no compromisso de
formar um mundo novo. Rezemos ao
Senhor.
L.1 Por todos os membros da Paróquia São
Marcos, em Nova Venécia, que no dia 25
celebram seu padroeiro. Que sejam
convictos e fortalecidos na missão de
evangelizar. Rezemos ao Senhor.
L.2 Hoje é Dia Mundial de Oração pelas
Vocações. Rezemos pelos jovens, para que
se abram ao chamado de Cristo Bom Pastor
e respondam "sim" a este apelo de se
tornarem seus imitadores. Rezemos ao
Senhor.
Obs.: Tem algum Bispo, Padre, Religioso
ou Religiosa, Seminarista ou Moça que
está na Casa de Irmãs que é filho da
Comunidade? Se tiver, fazer uma prece.

D. Como expressão de nosso amor,
rezemos juntos a oração vocacional:
(distribuir cópias da oração)
Senhor da Messe e pastor do rebanho
faz ressoar em nossos ouvidos teu forte
e suave convite: “Vem e segue-me”.
Derrama sobre nós o teu Espírito. Que
ele nos dê sabedoria para ver o caminho
e generosidade para seguir tua voz.
Senhor, que a messe não se perca por
falta de operários. Desperta nossas
comunidades para a missão. Ensina
nossa vida a ser serviço. Fortalece os
que querem dedicar-se ao Reino na vida
consagrada e religiosa. Senhor, que o
rebanho não pereça por falta de
pastores. Sustenta a fidelidade de
nossos bispos, padres, diáconos e
ministros. Dá perseverança a nossos
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seminaristas. Desperta o coração de
nossos jovens para o ministério
pastoral em tua Igreja. Senhor da
Messe e pastor do rebanho, chama-
nos para o serviço de teu povo. Maria,
Mãe da Igreja, modelo dos servidores
do Evangelho, ajuda-nos a responder
SIM. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. No altar do Senhor apresentamos a
nossa vida, nosso dízimo e oferta como
resposta positiva em contribuir na obra da
evangelização.
(apresentar como fruto, alguma ação que foi
desenvolvida ou iniciada com os Jovens nesta
Semana da Cidadania)
Quando o trigo amadurece... nº 512

12. PAI NOSSO
D. A oração nos identifica como filhos do
mesmo Pai. Fomos chamados a viver o
amor na partilha e no perdão. Tornamo-
nos responsáveis uns pelos outros. Unidos
num só coração, rezemos: Pai nosso...

13. ABRAÇO DA PAZ
D. A missão do Bom Pastor é instaurar e
possibilitar um reino de paz. Assim, somos
convidados a ser sinal de paz na vida dos
irmãos. Saudemo-nos transmitindo a paz
que vem de Deus.
Senhor, fazei de mim... nº 554

14. ORAÇÃO
D. Velai com solicitude, ó Bom Pastor,
sobre o vosso rebanho. Concedei que
vivam nos prados eternos as ovelhas
que remistes pelo vosso sangue.
Fortalecei em nós as disposições para

cumprir tudo o que for para a honra e
glória do Vosso Nome. Vós que viveis e
reinais para sempre. Amém.

15. AVISOS

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja covosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo, nos abençoe e nos guarde.
T. Amém.
D. Testemunhando Jesus, o Bom Pastor, 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
Um dia escutei... nº 1.125

Leituras para a Semana

2ª At 11, 1-18 / Sl 41(42) / Jo 10, 1-10
3ª At 11, 19-26 / Sl 86B(87) / Jo 10, 22-30
4ª 1Pd 5, 5b-14 / Sl 88(89) / Mc 16, 15-20
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


