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56° Dia Mundial de Oração pelas Vocações
Dia das Mães

AS MINHAS OVELHAS ESCUTAM A MINHA VOZ

- Colocar em local de destaque: uma imagem ou
ícone do rosto de Cristo ou do Bom Pastor; fotos
do Papa e do Bispo; um cartaz com o nome do(s)
padre(s) ou seminarista(s) que trabalha(m) na
Paróquia e nascido(s) nela; também de religio-
sos ou religiosas; um cartaz ou banner da Pasto-
ral do Dízimo;
- Providenciar água benta para aspersão no ato
penitencial;
- Preparar também, segundo a criatividade da
comunidade, uma bonita homenagem para as
mães, no final da celebração.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, continuamos nosso iti-
nerário pascal com alegria. Neste Domin-
go, abriremos o coração e escutaremos os
apelos de Jesus Ressuscitado, o Bom Pas-
tor. Sua voz nos guia com segurança nos
caminhos do amor e da paz. Revela-nos o
sonho de Deus para nós. Rezaremos em
comunhão com toda Igreja neste dia da
Jornada mundial de oração pelas vocações
presbiterais e religiosas. Hoje é também o
Dia das Mães: rezemos pelas mulheres que
abraçam essa bonita vocação com solici-
tude, bondade e gratidão. Cantemos:

02. CANTO
Sou Bom Pastor... nº 123

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Somos reunidos pela Trindade Santa
para viver a unidade do amor: Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
D. O Deus da esperança, que nos cumula
de toda alegria e paz em nossa fé, pela
ação do Espírito Santo, e nos sustenta pelo
Bom Pastor, esteja conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.



04. DEUS NOS PERDOA
D. O Batismo nos lava e unge para servir e
viver a santidade em Cristo. Com Ele mor-
remos para o mundo velho e ressurgimos
para uma vida nova. Pela água que será as-
pergida sobre nós, somos convidados a vol-
tar à graça original do Batismo. Cantemos.
Eu vi, eu vi, foi água a manar... nº 832
D. Que Deus Todo-poderoso nos purifi-
que dos pecados e nos torne dignos da
mesa de Seu Reino. Amém.
D. Senhor, tende piedade de nós!
T.: Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, tende piedade de nós!
T.: Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, tende piedade de nós!
T.: Senhor, tende piedade de nós.

05. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos a Deus que nos deu Jesus
como Bom Pastor. Ele continua a conduzir
a Igreja pelos pastores que coloca à frente
do seu Povo.
Glória, glória, glória a Deus... nº 250

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

PRIMEIRA LEITURA: At 13,14.43-52

L.1 Leitura dos Atos dos Apóstolos.

SALMO RESPONSORIAL: 99(100)
Refrão: O Senhor, só ele é Deus, somos
seu povo e seu rebanho.

SEGUNDA LEITURA: Ap 7,9.14b-17

L.2 Leitura do Livro do Apocalipse de
São João.

EVANGELHO: Jo 10,27-30

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia... Eu sou o Bom Pastor... nº 377

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- Hoje contemplamos o rosto de Cristo
Bom Pastor. Ele nos abre os tesouros do
seu coração. Revela o cuidado, o carinho,
a solicitude de Deus para com seu Povo.
- Pertencer a Jesus exige aprofundamento
da experiência de fé. "Ouvir" e "conhecer"
a voz do Pastor é sinal do coração trans-
formado pela misericórdia divina, sensível
às inspirações do Espírito, disposto a se-
guir com fidelidade e coragem o caminho
do Mestre. Somos convidados a entrar na
mesma dinâmica da relação de Jesus e o
Pai: eles são "um", num intercâmbio eterno
de amor. Se assim nos colocamos, ninguém
pode nos tirar dos trilhos da salvação.
- No sangue do Cordeiro está a nossa es-
perança. A multidão transformada na rela-
ção profunda de amor com Cristo, nos es-
timula no compromisso no nosso testemu-
nho de fé. Na presença do Senhor, sentida
e vivida no dia a dia de nossas atividades,
vamos crescendo na comunhão com Ele e
entre irmãos. A confiança total na voz do
Cristo Cordeiro e Pastor nos conduz às fon-
tes da vida, do amor e da paz: o Coração
do próprio Deus! Ele nos abriga em sua ter-
nura e misericórdia, nos torna seus amigos,
nos acolhe como filhos.
- Ouvindo a voz de Cristo que nos fala por
meio dos pastores da Igreja, vamos cres-



cendo e amadurecendo na fé e na comu-
nhão, assumindo nossa vocação e missão.
Como as primeiras comunidades, também
no nosso tempo, em meio a tantos desafios
e dificuldades, a fé é fortalecida pelo anún-
cio da Palavra e pela vivência da Eucaris-
tia. A exemplo de Paulo e Barnabé, deve-
mos, com criatividade, levar a todos o Evan-
gelho de Jesus, capaz de encher o coração
e iluminar a vida (cf. Evangelii Gaudium, n. 1).
- Rezemos pelos vocacionados à vida
presbiteral e religiosa. Especialmente, lem-
bremos dos homens que consagram a sua
vida a Cristo Bom Pastor, se dedicando ao
ministério sacerdotal em toda a Igreja. Que
cresçam na escuta da Palavra, na celebra-
ção da Eucaristia, na vivência da graça e
dos compromissos da Ordem Sacerdotal.
Que sejam fiéis à vocação recebida e zelo-
sos no cumprimento de sua missão.
- Neste Dia das Mães reconheçamos com
gratidão o empenho das mulheres que são
verdadeiros sinais da presença de Deus neste
mundo. Elas abraçam a vocação à família e
à geração da vida. Empenhemo-nos espe-
cialmente, no cuidado com as mães já ido-
sas e doentes. Elas precisam ainda mais do
nosso carinho e atenção.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Escutamos a Palavra do Bom Pastor e
nos coloquemos no seu caminho. Juntos
professemos a nossa fé: Creio em Deus
Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos ao Senhor a nossa ora-
ção pelas necessidades da Igreja e do mun-
do inteiro. A cada prece respondamos: Bom
Pastor, escutai a nossa prece.
L.1 Pelo Papa Francisco, para que con-
serve sua bondade e firmeza na condução
da Barca de Pedro. Rezemos.
L.2 Por Dom Paulo e por todos os Bispos

da Igreja, para que sejam sinais de unidade
e comunhão no governo de suas Dioceses.
Rezemos.
L.1 Pelo(s) padre(s) de nossa Paróquia (lem-
brar os nomes dos que trabalham e que são nas-
cidos na Paróquia), para que cresçam no
amor para com o Povo que lhes é confia-
do. Rezemos.
L.2 Que o Senhor fortaleça os religiosos e
religiosas em seus chamados e os ajude na
promoção da vida dos irmãos através dos
carismas e ministérios a eles confiados. Re-
zemos.
L.1 Pelos jovens de nossas comunidades,
para que se abram à escuta da voz de Cris-
to que convida ao seu seguimento na vida
presbiteral ou religiosa. Rezemos.
L.2 Para que não falte às mães o carinho, o
cuidado e a dedicação de seus filhos, espe-
cialmente em meio ao sofrimento, à dor e à
doença. Rezemos.
L.1 Que as pessoas que exercem cargos
de liderança usem de sua autoridade para
promover o bem, a paz e a comunhão. Re-
zemos.
L.2 Que a oferta mensal dos dizimistas de
nossa comunidade se transforme em frutos
abundantes de fé e esperança. Rezemos.
L.1 As Paróquias de Mucurici e de Pedro
Canário celebram Nossa Senhora de Fáti-
ma nestes dias. Que o povo destas paró-
quias seja auxiliado com a intercessão ma-
terna de Nossa Senhora. Rezemos.
D. Acolhei, Deus de bondade, a oração do
vosso Povo reunido no amor. Conduzi-nos,
sob a luz do Espírito Santo, nos caminhos
da graça, da paz e da verdade. Por Cristo
Bom Pastor, nosso Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. O Dízimo é sinal da nossa responsabili-
dade para com toda a Igreja. Parte dele
sustenta a formação dos futuros padres em
nossos Seminários. Contribuir com o Dízimo
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é participar diretamente na atividade pas-
toral de nossa comunidade. A consciência
da partilha estimula a caridade. Apresen-
temos também ao Senhor a disponibilida-
de dos que se consagram ao serviço do
Reino. Cantemos.
Bendito sejas, ó Rei da glória... nº 507

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Celebramos com alegria a Páscoa do
Cordeiro. Ele é o Bom Pastor que conhe-
ce as ovelhas. Como os antigos romeiros
do povo de Israel, cantemos nossa confi-
ança no Senhor através do Salmo 23(22).
Jesus é o pastor que nos conduz e nos aco-
lhe como hóspedes queridos.
Pelos prados e campinas... nº 1.060 ou
Vós sois meu pastor... nº 1.064.
D. Aceitai Senhor nossos louvores. Que
cantemos sempre Sua bondade e miseri-
córdia para conosco. Por Cristo, nosso Se-
nhor. Amém.

13. PAI NOSSO
D. Unidos na fé, atentos à voz do Bom
Pastor, rezemos como Ele nos ensinou: Pai
Nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. Comprometidos em sermos sinais do
amor de Deus que se revela em Jesus,
saudemo-nos com alegria.
A paz de Cristo, meu irmão... nº 535

14. ORAÇÃO
D. Velai com solicitude, ó Bom Pastor,
sobre o Vosso rebanho e concedei que
vivam nos prados eternos as ovelhas
que redimistes pelo sangue do Vosso

Filho. Que vive e reina para sempre.
Amém.

15. AVISOS

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (O dirigente diz a fórmula que segue) Aben-
çoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-po-
deroso e cheio de misericórdia: Pai e Fi-
lho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Atentos à voz do Bom Pastor, vamos em
paz e o Senhor nos 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
Deus te chamou para a vida... nº 1.076

Leituras para a Semana
2ª At 11,1-18 / Sl 41(42) / Jo 10,1-10
3ª At 1,15-17.20-26 / Sl 112(113) / Jo 15,9-17
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


