
Nº 2.607   (Ano A/Branco)   Domingo do Bom Pastor       30 de abril de 2023
ANO VOCACIONAL NACIONAL

60º DIA MUNDIAL DE ORAÇÃO PELAS VOCAÇÕES SACERDOTAIS E
RELIGIOSAS

A PRESENÇA DO RESSUSCITADO NOS
PASTORES DA IGREJA

- Colocar em destaque uma imagem ou quadro do "Bom
Pastor", com fotos ou nomes dos pastores da Igreja (Papa,
Bispo, padres que passaram ou estão na Paróquia).
- Enquanto se canta: "O Senhor é meu pastor..." nº 43, o
coordenador da comunidade acende o Círio Pascal. Por
fim, diz: "Bendito sejais, Deus da vida, pela ressurreição
de Jesus Cristo e por essa luz radiante!"

01. ACOLHIDA
C. Bem-vindos, irmãos e irmãs! Como ovelhas do
Bom Pastor, nos sentimos seguros e protegidos,
porque é o Senhor Ressuscitado, vitorioso sobre
todo o mal, que nos guarda. Cantemos.

02. CANTO
- L.: Fr. JOsé Moacyr Cadenassi / M.: Pe. Valdecir Ferreira
/ CD "O Bom Pastor" - Paulus / No YouTube: https://
youtu.be/V-5sJNnqYoY / Ressuscitastes, ó Bom Pastor.
Refrão: Ressuscitastes, ó Bom Pastor, e destes
a vida por vossas ovelhas! Nós somos o vosso
povo e o vosso rebanho!
1) Pelas águas do batismo vos abristes / A jornada
rumo à terra prometida... / Exultantes pelo dom da

vossa Páscoa, / Nossa vida foi da graça revestida...
2) Afugentas toda a sede e toda a fome, / Reunindo
o rebanho no aprisco! / Sois a vida que renova o
universo: / Verdadeiro, Bom e Justo: sois o Cristo!
3) Aleluias entoamos nesta terra, / Pois o Reino se
firmou em nosso meio! / Vossa luz bem dissipou as
nossas trevas, / Indicando qual o vosso pastoreio!
- Outra opção: Sou Bom Pastor... nº 123

03. SAUDAÇÃO
D. Saudemos a presença do Senhor, Pastor de seu
povo: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
D. O Senhor que encaminha os nossos corações
para o amor de Deus e a constância de Cristo es-
teja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu...

04. MOTIVAÇÃO
C. Na celebração de hoje, reconhecemos o Se-
nhor, o Pastor e a Porta das ovelhas, na pessoa
dos nossos pastores, diáconos, padres, Bispos e
Papa. Por eles, o Senhor continua a governar a sua
Igreja e, como Pastor, a guiar o seu rebanho rumo
às verdes pastagens. Neste Domingo nos unimos
ao Papa Francisco e a Igreja do mundo inteiro que
celebra o 60º Dia Mundial de Oração pelas Voca-
ções Sacerdotais e Religiosas. No Brasil celebra-
mos o 3º Ano Vocacional Nacional. Rezemos ao
Senhor da Messe para que envie trabalhadores para
a sua colheita e que Ele fortaleça e confirme a vo-
cação dos que já responderam ao seu chamado.

05. DEUS NOS PERDOA
D. Como rebanho do Senhor, peçamos a Ele o



perdão pelas vezes que não ouvimos a sua voz,
não seguimos os seus passos, abandonando o ca-
minho do bem e, movidos pela fraqueza, demos
ouvidos às vozes daqueles que querem roubar,
matar e destruir (silêncio).
Senhor, servo de Deus... nº 241
D. Deus Todo-Poderoso, rico em amor e miseri-
córdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.

06. HINO DE LOUVOR
C. Glorifiquemos a Deus pela vida e vocação dos
pastores da Igreja, que guiam o rebanho de Deus
pela Palavra e o alimenta com a Eucaristia. Cante-
mos: Glória a Deus nas alturas... nº 255

07. ORAÇÃO
- Momento de silêncio para oração pessoal.
D. Deus Eterno e Todo-Poderoso, conduzi-nos
à comunhão das alegrias celestes, para que o
rebanho possa atingir, apesar de sua fraque-
za, a fortaleza do Pastor. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espí-
rito Santo. Amém.

08. DEUS NOS FALA
C. A Palavra que outrora o Senhor Jesus anunciou,
agora ressoa na Igreja pela voz dos pastores que
Ele estabeleceu. Ouçamos com atenção.

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
R. Aleluia, aleluia, aleluia.
V. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor; eu conheço
as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim.

Evangelho de Jesus Cristo segundo João.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
- Israel conhecia muito bem a figura do pastor de

ovelhas. Essa imagem foi por muito tempo associa-
da às relações com Deus. Os chefes do povo deve-
riam ser fiéis ao único pastor, no entanto, os interes-
ses egoístas por muitas vezes os levavam a trair o
povo e depredar o rebanho.
- Jesus se apresenta como o Pastor, segundo a von-
tade de Deus. Os que depredaram o povo são la-
drões e assaltantes. Ele entra pela porta, porque é o
enviado de Deus para conduzir o seu rebanho rumo
às verdes pastagens (Sl 22), e Ele também é a Porta,
porque é o mediador, isto é, somente por Ele temos
acesso ao Pai e ao Reino. Cristo abre para nós essa
porta por meio de sua morte e ressurreição.
- Constituído por Deus Senhor e Cristo, conforme o
discurso de Pedro, Jesus, como Pastor, é o guia das
ovelhas. Ele conhece bem as suas ovelhas, porque
Ele próprio é o "Cordeiro de Deus", que carregou
em seu corpo os nossos pecados (2ª Leitura). Ele
nos conduz com a autoridade de quem nos ama e
deu a sua vida por nós. E o faz por meio de sua
Palavra, isto é, ao escutarmos a sua voz, que reco-
nhecemos como a voz do Pastor. Ele caminha à nos-
sa frente e nós seguimos os seus passos, pelo exem-
plo que Ele nos deixou.
- Em nossos dias, a voz do Pastor se faz ouvir na voz
dos pastores que Ele estabeleceu por seu chamado
para guiar o seu povo. No texto dos Atos dos Após-
tolos, Pedro discursa para a multidão do povo de Is-
rael, cheio do Espírito Santo. O povo se constrange
com a pregação de Pedro, pois reconhece em sua
voz, a voz do Pastor. Por isso lhe pede um
direcionamento: "O que devemos fazer?" E Pedro
os guia ao encontro do Senhor: "Convertei-vos e cada
um de vós seja batizado".
- A voz do Pastor será reconhecida pelas ovelhas,
quando os pastores do povo de Deus os conduzirem
ao encontro do Senhor, quando os convidarem a se-
guir os seus passos, dando-lhes a consciência de que
esse caminho está repleto de desafios, mas que deve
ser atravessado com a mesma confiança com que
canta o salmista: "Mesmo que eu passe pelo vale
tenebroso, nenhum mal eu temerei; estais comigo
com o bastão e com o cajado; eles me dão a segu-
rança".
- Quem são os pastores? O Papa é o pastor supre-
mo. Ele é o centro de unidade e coesão da Igreja. O
Bispo é o pastor da Igreja local, sinal da unidade de
sua Igreja, mestre e pai da família diocesana. Os
párocos e os outros sacerdotes são pastores dedica-
dos ao seu povo na Paróquia, a quem servem com
amor, respeito e dedicação exclusiva. Em nossas
Comunidades, as figuras das lideranças, dos coorde-



nadores de Comunidade, de pastorais, movimentos e
serviços assumem, de certa maneira, um papel de
pastoreio, isto é, de liderar e de guiar o povo ao en-
contro de Jesus. A autoridade que os pastores rece-
beram na Igreja é um sinal do governo do Senhor.
Não é uma autoridade absoluta, mas está em rela-
ção com o Cristo Ressuscitado. A obediência dos
cristãos aos seus pastores também não são uma su-
bordinação, mas a obediência da fé, que se oferece
ao Senhor, reconhecido nas pessoas que pastoreiam
a Igreja.
- Quanto ao rebanho do povo de Deus, não devem
apenas ser exigentes com seus pastores, mas tam-
bém sentir e manifestar-lhes o profundo amor, im-
pregnado de franqueza, caridade e obediência, como
se dedicassem ao próprio Cristo. Esta é a coesão
sonhada por Jesus: "As ovelhas escutam a minha
voz (na voz dos pastores), eu as conheço (um pastor
conhece bem o seu povo) e elas me seguem (obedi-
ência da fé)".

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos a nossa fé: Creio em Deus Pai...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Com a confiança do rebanho que é guiado pela
voz do Bom Pastor, nos dirijamos ao Senhor e fa-
çamos a Ele as nossas preces: Jesus, Bom Pas-
tor, escutai a nossa prece.
L.1 Por aqueles que estabelecestes como pastores
do seu povo, o Papa Francisco, nosso Bispo Dom
Paulo, os padres e religiosos, a fim de que sejam
os primeiros a obedecer à vossa voz, rezemos.
L.2 Pelas ovelhas do rebanho que se afastaram do
redil, seguiram outros caminhos e se distanciaram
do Bom Pastor pelo pecado, a fim de que reen-
contrem o caminho da vida, busquem o perdão e a
vida nova, rezemos.
L.1 Pelos que têm a missão de serem líderes do
povo, em nossas Pastorais, Movimentos e Servi-
ços, nas comunidades, mas também na sociedade
civil, família, política e trabalho, que sejam dóceis à
voz do Senhor e guiem os seus pelo caminho do
bem comum, rezemos.
L.2 Pela nossa Diocese, para que, fecundada pela
Palavra, favoreça o crescimento de vocações para
o ministério sacerdotal e para os diversos carismas
da vida religiosa, rezemos.
L.1 Por todos da paróquia São José Operário, em
Ecoporanga, que celebra com alegria o seu padro-
eiro, e pelos trabalhadores, que no próximo 01 de
maio celebram o seu dia, para que, se dediquem na

transformação do mundo em vista do bem da soci-
edade, rezemos.
D. A vós, Senhor, Bom Pastor da humanidade,
apresentamos as nossas súplicas, a fim de que vos
digneis ter misericórdia das nossas necessidades.
Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Amém.

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos, em sinal de gratidão, a nossa
oferta e o nosso dízimo junto ao altar do Senhor.
Por meio deles, damos graças pela abundância de
vida que vem a nós através da Paixão, Morte e
Ressurreição de Jesus, nosso Bom Pastor. Cante-
mos.
- Nossa oferta, nossa páscoa / L.: Fr. José Moacyr
Cadenassi / M.: Pe. Valdecir Ferreira / CD "O Bom Pas-
tor" - Paulus / No YouTube: https://youtu.be/
NnTgz66lpmw
1) Nossa terra verdejante produziu em flores, fru-
tos, a colheita abundante: em sinal da Nova Pás-
coa!
Refrão: Aleluia! O Bom Pastor nos reuniu e
nos legou seu olhar de unidade, nos revelando
a sua claridade!
2) O Amor vitorioso hoje nós reconhecemos, nos
serviço generoso de vivermos nossa Páscoa!
3) Nossos passos prosseguindo neste tempo lumi-
noso: o Pastor nos conduzindo no pulsar da sua
Páscoa!

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. O Senhor Ressuscitado enche a nossa vida de
esperança. A presença dos pastores da Igreja nos
dá a certeza e a confiança de que é o Senhor quem
continua a governar o seu povo e a conduzi-lo pe-
los caminhos da vida, rumo às moradas eternas no
Reino que Ele mesmo nos preparou. Cantemos lou-
vando ao Senhor, nosso Bom Pastor:
Vós sois meu Pastor... nº 1.064.
D. Acolhei, Senhor, os louvores da vossa Igreja
jubilosa pela Ressurreição do Senhor. Continuai a
guiar-nos pelos caminhos do Reino. Vós que viveis
e reinais e para sempre. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
- Onde acontece a distribuição da Eucaristia faz-se como
segue. Se não tiver, faz-se o Pai Nosso, o abraço da Paz,
um momento de silêncio e a Oração final. Em silêncio, ou
apenas com um refrão, o corporal é estendido sobre o
altar e um Ministro da Eucaristia, pelo caminho mais
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curto, traz a âmbula com o Pão Consagrado. Este é colo-
cado sobre o altar. O Ministro faz uma genuflexão. Não
se convida para ficar de joelhos ou adoração.

14. PAI NOSSO
D. Rezemos juntos: Pai nosso...

15. ABRAÇO DA PAZ
- A equipe prepara.

16. CONVITE À COMUNHÃO
- O Ministro aproxima-se da âmbula sobre o altar. Apre-
senta o Pão Eucarístico e diz:
ME. Ressuscitou o Bom Pastor, que deu a vida
por suas ovelhas, e quis morrer pelo rebanho,
aleluia! Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo.
Todos: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada, mas dizei uma pa-
lavra e serei salvo(a).
- O ME comunga e distribui o Pão Eucarístico. Ao final,
ele recolhe a reserva eucarística e leva para o sacrário.
Guardar um instante de silêncio.
- O Senhor Deus é meu Pastor amado... nº 610
- Outra sugestão do YouTube: https://youtu.be/
gnUjOoi8VQs
Refrão: Ressuscitou o bom pastor; pelas ove-
lhas deu a vida e quis morrer por seu rebanho,
aleluia!
1. O Senhor é o pastor que me conduz; não me
falta coisa alguma. Pelos prados e campinas
verdejantes ele me leva a descansar.
2. Para as águas repousantes me encaminha e res-
taura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais
seguro, pela honra de seu nome.
3. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, ne-
nhum mal eu temerei; estais comigo com bastão e
com cajado; eles me dão a segurança!
4. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista
do inimigo; e com óleo vós ungis minha cabeça; o
meu cálice transborda.
5. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me, por
toda a minha vida; e, na casa do senhor, habitarei
pelos tempos infinitos.

17. ORAÇÃO
D. Velai com solicitude, ó Bom Pastor, sobre o
vosso rebanho e concedei que vivam nos pra-
dos eternos as ovelhas que remistes pelo san-

Leituras para a Semana

2ª Gn 1,26–2,3 / Sl 89(90) / Mt 13,54-58 (São José Operário)
3ª At 11,19-26 / Sl 86(87) / Jo 10,22-30
4ª 1Cor 15,1-8 / Sl 18A(19A) / Jo 14,6-14
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

gue do vosso Filho. Que vive e reina para sem-
pre. Amém.

18. AVISOS

19. ORAÇÃO VOCACIONAL
D. Rezemos juntos a oração do Ano Vocacional
Nacional:  Senhor Jesus, enviado do Pai e Un-
gido do Espírito Santo, que fazeis os corações
arderem e os pés se colocarem a caminho,
ajudai-nos a discernir a graça do vosso cha-
mado e a urgência da missão. Continuai a en-
cantar famílias, crianças, adolescentes, jovens
e adultos, para que sejam capazes de sonhar e
se entregar, com generosidade e vigor, a servi-
ço do Reino, em vossa Igreja e no mundo.
Despertai as novas gerações para a vocação
aos Ministérios Leigos, ao Matrimônio, à Vida
Consagrada e aos Ministérios Ordenados.
Maria, Mãe, Mestra e Discípula Missionária,
ensinai-nos a ouvir o Evangelho da Vocação e
a responder com alegria. Amém!
- Concluir com um refrão vocacional, Ave Maria e o Gló-
ria ao Pai.

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
Poderoso e cheio de misericórdia: Pai e Filho e
Espírito Santo. T. Amém.
D. Levando ao mundo a alegria deste encontro com
o Senhor Ressuscitado: Ide em paz, e o Senhor
vos acompanhe. T. Graças a Deus.
Obs.: Na sacristia, o dirigente diz voltado para o cruci-
fixo com toda a equipe reunida:
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

21. CANTO: Hino do Ano Vocacional Nacional
(No YouTube: https://youtu.be/Lsa1DEgXJ-I)


